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I. RÉSZ.

Széchenyi élete 1826 — 1830 közt.

1. FEJEZET
Részvétele az 1825—27. évi országgyűlésen. (1827 VIII. 19.)

Széchenyi az 1825—27-i országgyűlésre a legnagyobb érdeklődés
sel jött, nemcsak azért, mert első ízben teljesítette alkotmányos köte
lességét, hanem azért is, mert a kormánynak 1822—23. évi erőszakos 
eljárása után nyilvánvaló volt, hogy az alsó táblán, az alkotmány- 
megsértése miatt, támadni fogják a kormányt.

Az alkotmány- és szabadságeszmék mindig nagy mértékben lel
kesítették az ifjú Széchenyit. A külföldön, különösen Angliában, 
tanulmányozta az alkotmányt, sőt 1824-ben hozzáfogott De Lóimé
nak Anglia alkotmányáról írt műve tanulmányozásához. Ismerte 
a francia alkotmányt, a spanyol, olasz, görög szabadságmozgalmakat, 
úgy, hogy az európai alkotmányokról alaposabb ismeretei voltak, 
mint bárkinek akkor a magyar országgyűlésen. Azt látta azonban, 
hogy itthon az alkotmány fogalmával nincsenek teljesen tisztában, 
ezért elhatározta, hogy ő fejti ki, mi az igazi alkotmányosság. Hozzá 
is fogott Constitutio című értekezéséhez, de sajnos, ez töredék maradt.

1825 szeptember 21-i feljegyzéséből kitűnik, hogy az ország- 
gyűlés elején a magyar alkotmányt illiberálisnak tartotta, mert négy- 
százezer nemes előjogait akarja érvényesíteni tízmillió jobbágy ellen, 
akikről az országgyűlésen nincsen szó. Később (1826 I. 6-án) elismeri, 
hogy a jobbágyság tényleg képviselve van, mert a nemesség erősen 
harcol terheinek enyhítése mellett.

Széchenyi többször kutatta a magyar alkotmány fennmaradásá
nak okait. Egy alkalommal (1825 XII. 31) megjegyzi, hogy ha az 
ember a magyar alkotmányra, hibáira és nyolcszázéves fennállására 
gondol, csak bámulni tud, az érte való harc és összetartás oka azon
ban mindig a fenyegető belső és külső veszedelem volt, úgy, hogy 
most az országgyűlésen mindent támadva és kiegyenlítésre törekedve, 
azt nagyobb veszély fenyegeti. Hallgatni, ha beszélni kellene, éppoly 
nagy hiba, mintha az ember beszél, amikor jobb volna hallgatnia. 
Egy országgyűlés azért húzódik el oly sokáig és nem halad, mert 
a nemzet és király közti viszonylatban nincs bíró. E valóban mélyen- 
látó kijelentések után természetes, hogy magára nézve levonja a 
következményt, hogy az országgyűlésen a legnagyobb kellemetlen
ségei lesznek, ha majd az adóról lesz szó, mert nem fog hallgatni.

I*
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A haladásnak, javításnak barátja ugyan, mégis, amikor (1826
III. 9.) gróf Majláth György perszonális, a szokástól eltérve, a vá
rosi követek szavazata alapján mondja ki a többséget egy sérelmi 
ügyben, egy pillanatra azt hiszi, hogy felforgatta az alkotmányt. 
Azt hiszi ugyanis Széchenyi, hogy az országgyűlés szavazati jogának 
erőltetett módon való rendezésére még nem érett Magyarország, ám
bár a rendezésnek meg kell történnie, mert ily zavarban e században 
nem maradhat egy ország sem. Ugyanekkor pártatlanságra töre
kedve leírja azt is, hogy mindig megróják a kormány ostobaságát, 
alkalmatlanságát, de mit mondjunk magunkról, mint törvény
hozókról.

Alkotmányunkat egybehasonlítva az angollal, azt találta, hogy 
az angol parlament javításokra, a magyar országgyűlés az alkot
mány fenntartására gondol; azért úgy látta, hogy Magyarország 
úgyszólván alig tartozik már a nemzetek sorába. (1826 VI. 9.)

A hibákat igyekezett már akkor is először magunkban keresni. 
Amikor meghallja, hogy sok követ- és főrendnek címet kérő folya
modványa van a királynál, némi megbotránkozással írja, hogy a 
magyarok betegsége mindig valamit kérni, címet vagy rendjelet stb. 
(1826 IX. 9.) Nem sokkal ezután az országgyűlési események hatása 
alatt mindinkább meggyőződik arról, hogy a magyaroknak nincs sza
badságuk, csak néhány privilégiumuk. Bécsben azt hiszik, hogy a 
magyar nemesség szabadsága abban áll, hogy semmit sem fizet, de 
aztán nincs is befolyása a kormányzásra. Ezt1 Széchenyi is elismeri 
és hozzáfűzi, hogy Magyarország sohasem fog bizonyos magasságra 
emelkedni addig, amíg a nemesség gazdagabb és hatalmasabb része 
meg nem tudja a társadalmi szabadságot a természetes szabadság
tól különböztetni. (1826 XL 1.)

Meg van határozottan győződve, hogy az alkotmányos rendszeré 
a jövő, azért írja azt, hogy Metternich rendszere halálával meg
szűnik, de az övé csak halála után kezdődik. (1826 XI. 26.)

Igen találóan jelöli meg a bajok forrását a só- és a korrelációk 
ügyében kiadott királyi kéziratok jellemzésekor. Azt mondja, hogy 
a király kéziratai atyaiak, becsületesek és jószándékúak, de korlát
lan uralkodó kijelentései és nincs abban egy alkotmányos szó sem. 
Mi ellenben most egyszerre meg akarjuk szüntetni a császár egész 
uralkodása alatti „slendrián“-t. (1827 VII. 31.)

Helyesen állapítja meg, hogy a XIX. század filozófiája tulajdon
képen az alkotmányos rendszer és az abszolutizmus közti harcban áll. 
Meg van győződve, hogy az alkotmányos rendszer fog győzni, csak 
az időpont, hogy mikor, kérdéses, mert nem lehet kiszámítani az 
áramot feltartóztató gátak erejét és kitartását. De az a nép, amely
ben nagyszámú polgári erénnyel ékeskedő férfiak vannak, előbb- 
utóbb szabad lesz, ha még oly nehéz rabláncokkal van lekötve; ellen
ben az a nép, ahol nincsenek ily férfiak, bármily magasan, biztosan 
van, előbb-utóbb elveszti szabadságát. Crescentia hatása alatt magát 
regenerálja, de regenerálni akarja honfitársait is, hogy polgári eré
nyekkel legyenek ékesek, mert csak így újulhat meg Magyarország. 
(1826 XI. 16.)

A megújulás egyik fontos feltétele az előítéletek leküzdése 
(1826 XI. 13.), ezt is felveszi a tennivalók közé.
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Széchenyi valóban világosan látja a teendők sorát; Magyar- 
ország alig van a nemzetek sorában, nemzetté kell tenni, meg kell 
regenerálni; de ez csak úgy lehetséges, ha először önmagunkat re
generáljuk. Crescentia hatása alatt ezt megteszi, szakít régi élet
módjával, megállapodik egy helyen, most már Pesten, mert a Gond
viselés ezt jelölte ki számára, határozott cél alakul ki benne, hogyan 
alakítsa át először is azt a kört, amelyben él. Minderre a kellő tért 
az 1825—27-i országgyűlés nyújtja neki, azért az országgyűlés forduló
pontot is jelez életében. Szerelme idézte elő a lelki változást, de az 
országgyűlés ad neki anyagot a regenerálás véghezvitelére.

Az 1825—27-i országgyűlés az alkotmányosság jegyében indult 
meg és folyt le. A király ugyanis 1811—12 óta nem tartván ország
gyűlést, országgyűlésen kívül szedett adót és újoncot, sőt az adót 
két és félszeresre emelte azzal, hogy papír helyett ezüstértékben 
szedte, így azután megsértette az 1790—91:19., 10. és 12. t.-eikkeket; 
ezenfelül a tiltakozó megyékre kir. biztosokat küldött és ezek katonai 
erő segítségével hajtották végre a királyi parancsot, semmisítették 
meg a megyék feliratait és jegyzőkönyveit. Ezek a kir. rendeletek, 
intézkedések a magyar alkotmányt sértették alapjaiban, azért az 
országgyűlés alsó táblája, bár a kir. előadásokban tényleg közhasznú 
tárgyak voltak kitűzve (1. a királyné megkoronázása, 2. az 1790—91-i 
országos munkálatok törvénybefoglalása, 3. a magánosok pénzügyi 
viszonyainak rendezése), a királyné megkoronázása után nem fogott 
a kir. előadások 2. pontjához, hanem az alkotmányos sérelmeket ter
jesztette elő és követelte e sérelmek törvénycikkekkel való orvoslá
sát, ezekben a törvénycikkekben akarván az alkotmányt körülbás
tyázni. Az alkotmányos sérelmek előadása után, bárhogy erőlködött 
a nádor, a perszonális, az alsó tábla rendjei nem tértek el feltett 
szándékuktól, a 2. pont helyett a praeferenciális (főbb) sérelmeket 
(az ország integritása, a rendeletekkel kormányzás, a magyar kamara 
függetlensége, a protestáns ifjak külföldi egyetemen való tanulása, 
a nemzeti nyelv jogai, a nemesi felkelés) kezdte tárgyalni, amíg az 
alkotmányos sérelmek ügyében választ nem kapnak. Anyag a kor
mány támadására elég volt és az alsó tábla bőven kivette részét a 
támadásokból. Ez nagy visszatetszést szült Pécsben, az aulikus körök
ben itthon. A kormány eleinte úgy hitte, hogy az alsó tábla kiválóbb 
ellenzéki szónokait a király intő szavával elnémíthatja, majd kemény 
királyi válasszal is ezt célozta, de nem ért célt. A nádor közbenjárá
sára a király enyhébb választ adott és erre a rendek folytatván a 
harcot az alkotmányos sérelmek orvoslásáért, párhuzamosan az adót 
is, a királyi előadások pontjait is elővették. Az országgyűlési tár
gyalások gerinco azonban az alkotmányos sérelmek maradtak mind
végig; a rendek eredményt itt iígy értek el, hogy az adó kérdésénél 
viszont engedtek. A kir. előadások 2. pontja végül elhalászhatott a 
következő országgyűlésre, a 3. pontból viszont a rendi tábla erős ki
tartása miatt semmi sem valósult meg. Csak az alkotmány körül
bástyázása sikerült a 3—6. t.-cikkben. Reformról egyedül a 11. t.- 
cikkben van szó a Magyar Tudós Társaság megalkotásának elren
delésével, de ez tisztán Széchenyi nevéhez fűződik.

Széchenyi az alsó tábla üléseit szorgalmasan látogatta, az alkot
mányos panaszok őt is lelkesítették. Tetszett neki a rendek kitartása
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is. A főrendi táblán új szokást kezdett: magyarul mondta el beszé
deit és általában pártolta a rendi tábla üzeneteit. Erősen ellenzéki 
szellemű felszólalásai miatt Metternich és a royalisták megneheztel
tek reá. Metternich egy alkalommal azt mondta, Széchenyinek sze
replésére célozva: „Reszketek önért.“ Széchenyi erre így válaszolt: 
„Én nem reszketek, mindent nyíltan teszek és semmit sem titkon.“ 
(1826 II. 13.) Szemrehányásban részesült Metternich környezetéből 
is. Érdekes barátjával, herceg Liechtenstein Vencel tábornokkal 
való párbeszéde. Az országgyűlési harcra célozva, Liechtenstein azt 
állította, hogy a császár elveheti a magyaroktól alkotmányukat; 
hogy ellenállás esetén kész a császár parancsára a magyarok ellen 
vonulni és hogy a magyarok nem állhatnak ellent a katonai erő
nek. Erre Széchenyi így válaszolt: „Igaz, nem tudunk ellentállani, 
de lesznek, akik elég bátrak azt mondani: „Felség, ön erősebb, de 
ön eskűszegő, zsarnok — mi pedig szerencsétlen elnyomottak va
gyunk, de tisztességesek.“

Széchenyi pártatlanságra törekedvén, nem hunyt szemet az 
országgyűlés hibáin sem. Látta, hogy a törvényhozók két pártra sza
kadnak: királypártiakra és ellenzékiekre; de szerinte egyik sem cse
lekszik tiszta alapon, mert tiszteletet csak az érdemel, aki kész, ha 
lelkiismerete kívánja, mind a két párttal szakítani és egyedül állani. 
(1826 I. 26.) Később e megállapítását más formában fejezi ki. Azt 
írja, hogy némely emberre azt szokták mondani: ez nem következe
tes, ennek nincs jelleme, mert majd királypárti, majd alkotmányos. 
Ez alapjában téves állítás szerinte, mert az igazán következetes 
ember a királlyal tart, ha neki van igaza, a néppel viszont, ha ennek 
van igaza. (1827 I. 28.) És Széchenyi már ott, az országgyűlésen is, 
később is ezt az elvet követte. Amikor az alsó tábla az országgyűlés 
elején a só tárgyában a főrendi táblához átküldötte sérelmi felirat- 
tervezetét, Széchenyi kifejtette, hogy a rendek egyes állításaikat nem 
okolták meg, azért azt javasolta, küldjék vissza az ügyet a rendek
hez azzal, hogy hihető okokkal támogassák állításaikat. A rendi 
ellenzék azonban rossz szemmel nézte ezt, Vay Ábrahám szerint „zúg
tak“, amire Széchenyi megjegyzi, hogy majdnem lehetetlen jó hazafi
nak lenni, akármit tesz is az ember. Épen így megmondta vélemé
nyét a magyar nyelv tárgyalásakor. Szerinte a hanyatlás oka nem 
annyira a törvények elégtelenségében van (ahogy azt a rendek állí
tották), hanem inkább a földesurak által alkalmazott német tiszt
viselők és a német prédikátorok ártottak nyelvünknek. Tárgyilagos
ságra való törekvésében még vallásos tárgyban is követte meg
győződése szavát. így tett azon kérdésnél, hogy a, protestáns ifjak 
külföldi egyetemre mehessenek, hogy protestánsok nevelők lehessenek 
katolikusoknál. így tett, amikor a jobbágytelket bíró nemesek össze
írása került szóba. Azt tartotta igazságosnak, hogy ezek fizessenek 
adót, amint hogy egyes megyékben (így Sopronban is) tényleg fizet
nek. Hiába figyelmeztette Wesselényi, hogy ne szólaljon fel ez ügy
ben a felső táblán, követte meggyőződése szavát. E téren kétség
telenül Wesselényi fölött állott, aki befolyásoltatta magát „a calvi- 
nizmus által“ (1826 VII. 16. és VII. 18.), mert engedve a nyomásnak, 
eltávozott Pozsonyból. Ellentétbe is került vele már akkor, mert sze
rinte Wesselényi erőszakos az udvar ellen, ő pedig a rendek férfiút-
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lansága ellen. (1826 VII. 16.) El volt készülve ugyan, hogy így elveszti 
barátait, de meggyőződése szerint az igaz, nemes embernek keveset 
kell törődnie a tömeg ítéletével.

Széchenyi erényszövetségének alapelvei megkövetelték a pártat
lan álláspontot és minthogy ez elvei szerint a kormány és a főrendi 
tábla eljárása többször beleütközött az alkotmányosságba és az álta
lános emberi szabad felfogásba, tekintet nélkül megmondta a főrendi 
táblán véleményét. A rendeletekkel való kormányzás ellenében az 
1826 április 1-i ülésén idegenkedését fejezte ki azon, hogy a főrendek 
előre elhatározott vagy más okból nem akarnak az alsó táblának 
engedni, pedig az országgyűlés célja az, hogy a törvénysértéseket 
megakadályozza, a törvényeket érvényben tartsa. Sokfelé utazásai
ban megfigyelvén a külföldi országgyűléseket, meg kell vallania, se
hol sem dolgoztak oly szorgalommal, kitartással a közjó előmozdí
tásán, mint itt a rendi tábla és mégsem élvezhetik fáradozásuk gyü
mölcsét. E kemény beszédéért a nádor rendreutasította azzal, hogy 
a főrendi tábla nem fogad el Széchenyitől kioktatást és ha nem tekin
tené atyja érdemeit, az illendőség határai közé kellene őt kényszerí
tenie. Széchenyi a nádor iránti tiszteletből nem válaszolt e meg
rovásra, de nem hallgatta el véleményét főrendi társai viselkedése 
miatt. Sok nyúlláb esik, szerinte, egy bátor emberre, ezek szükség 
esetén cserben hagynák. Véleménye szerint a magyar főrendek nem 
érdemelnek meg alkotmányt és szabadságot. Belátta azonban, hogy 
ellentétbe került a legfőbbel, le is vonja a következtetést, hogy ebből 
a nemzedékből már nem, csak a következőből lehet valami. Érzi, 
hogy nem illik kortársai közé, majd csak akkor fogják megismerni, 
ha meghalt.

Az adónál a rendeket pártfogolta. A legnagyobb eréllyel veszi 
pártfogásába az adófizető jobbágyságot, többek közt felhozva azt is, 
hogy több árveréssel a kormány a nemzeti tőkét is megtámadta. 
A nádor nem hagyta észrevétel nélkül e beszédet. Elismerte ugyan, 
hogy sok igazat mondott, de tagadta, hogy a kormány a nemzeti 
tőkét megtámadta volna, mert az adó törvényes lerovás.

A praeferenciális sérelmekre adott kir. válasz tárgyalásánál tar
totta Széchenyi legkeményebb beszédét (1827 IV. 26.). A rendek javas
latát pártfogolva kijelentette, hogy oly fontos ügyben, mint az alkot
mány, nem lehet egy személy (az uralkodó) iránt a bizalom korlát
lan; továbbá, hogy az uralkodó, ha a népével szerződése (esküje) 
szerint jár el, nem kegyelmet gyakorol, hanem kötelességet teljesít; 
azért, ha a rendek izenetében egy-két erősebb kifejezés van is, azt 
— nyíltszívűségen alapulván — lehetőleg változatlanul kellene el
fogadni. Ez alkalommal is nádori rendreutasításban részesült, hogy 
meg kellene gondolnia mindenkinek, kivel van dolga és sokkal jobb, 
ha ilyen dolgokban őseink nyomán járunk el. Ez alkalmmal már 
volt, aki utána hasonló szellemben szólalt fel (gróf Esterházy Mi
hály), mégis drasztikus kifejezéssel ítéli el a főrendek meghunyász- 
kodását. Ezt különben több alkalommal megállapítja.

Ki kell emelni Széchenyinek az országgyűlés végén (1827 VIII
15.) az imputáció elvének elismerését kifejező 6. t.-cikk ügyében 
mondott beszédét. Az imputációt elismerte a király, de a nádor meg 
a koncertációnál a kancellária kiküldöttei is ki akarták e törvény
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cikket eredeti értelméből forgatni és olykép megfogalmazni, mintha 
a törvénytelen hátralékokat a király kegyelemből engedte volna el. 
Széchenyi rámutatott arra, hogy a király igazságszeretete szerint 
népeit boldogítani akarja és nevét megörökíti, ha megjavítja azokat 
a hibákat, melyeket a minisztérium belátástalansága idézett elő és 
a tanácsosai ajánlottak. A kancellária szövegezése szerint a király 
kegyelemből és nem kötelessége szerint engedte el a törvénytelen 
hátralékokat, de ha ez így van, akkor nem alkotmányról, hanem 
korlátlan hatalomról lehet szó. Elszomorító, hogy oly sok fáradozás 
után a törvényekben még az imputáció szónak sem szabad állania. 
A nádor nem hagyta szó nélkül ezt a beszédet sem, szerinte min
denkinek szeme előtt kellene tartania azt, mi célból tartották az 
országgyűlést és hogy hova vezet az most. De Széchenyi felszólalása 
ez esetben nem volt eredménytelen, mert a rendi szövegezés került 
a törvénybe.

A royalista-párt természetszerűen Széchenyit felforgatónak, lá- 
zongónak tartotta. Maga Széchenyi feljegyzi (1927 V. 10.), hogy a 
royalisták aggodalmaskodtak, hogy a fiatalok (Széchenyi és társai) 
majd mindent lángba-lobba hoznak. De teljesen félreértették Széche
nyit. Egy alkalommal ugyan azt írja, hogy sehol sincs kevesebb 
forradalmi anyag, mint nálunk. Amikor azonban az országos össze
írás tárgyában heves harcok folytak az alsó táblán, megjegyzi, hogy 
ha több vér és erély volna bennünk, azon a ponton volnánk, hogy 
forradalom keletkezhetne, mert senki sem látja be hibáit, és senki 
sincs megelégedve. Tisztában volt Széchenyi a helyzettel, látta, hogy 
minden ügyben óvó és ideiglenes intézkedéseket tesznek. Határozott 
nyomok vannak azonban arra, hogy az erőszakos eljárásnak most 
is ellene volt. Már 1826 III. 4-én megbotránkozott Wesselényin és 
gróf Esterházy Mihályon, hogy ők most akarnak Magyarországon 
mindent erőszakolni (übers Knie brechen). Ugyanezt látjuk 1826 dec.
10-i megbeszélésük alkalmával is. Széchenyit az Angliában tapasztalt 
alkotmányos szellem ragadta magával, ahol az emberek közt nem 
volt oly nagy különbség, mint itthon, ahol a királyt az alkotmány 
korlátok közé szorította; amikor itthon ennek ellenkezőjét látta az 
alkotmányosság általános szellemétől és a magyar alkotmányért való 
aggódástól áthatva, mint törvényhozó egyenesen megmondta véle
ményét és ez még nem felforgatás vagy lázongás.

Az országgyűlés szereplő egyéneit tekintve, egyik táblán sem volt 
kimondott vezér, legkevésbbé a főrendin. Itt egy kicsiny kisebbségről 
lehet szó, amely ellenzéki szellemben szólalt fel. Közelebbről tekintve 
mégis azt látjuk, hogy a 34—36 éves Széchenyi egy kisebb körnek 
irányítója volt. Maga köré tudta gyűjteni ifjabb társait a gróf Ká
rolyi Györggyel létesített kaszinóban, az általa irányított falka- 
vadászatokon és a Pozsonyban kezdeményezett lóversenyen. Szé
chenyi vezérségét Metternich is elismerte azzal,hogy tt.mkezctt Szé
chenyit más irányba téríteni. Széchenyi azzal, hogy a főrendi táblán 
magyarul szólalt fel, hogy a magyar nyelv emelését célzó intézetre 
egyévi jövedelmét áldozta, a rendi táblának az ország alkotmányát, 
integritását, nyelvét erélyesen védő felirati javaslatait sokszor igen 
erélyesen támogatta, felemelkedett társai fölé, úgyhogy a magyarság 
egy-kettőre a legnagyobb becsüléssel emlegette nevét. Ezzel ellen
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tétben a hatalom emberei és mágnástársainak nagy része nem jó 
szemmel nézték működését és igyekeztek érdemeit lekicsinylőm, 
viselkedését meggyanúsítani. Igaz, hogy Széchenyi az ország bárói
ról nem nyilatkozott kedvezően, nem is várhat tőlük egyebet. Szolga- 
lelkűek, akik egy félórával előbb sem tudják, hogyan szabad fel- 
szólalniok; az adónál pl. a nádor ráparancsolt az öreg országbíróra 
(gróf Brunswick), hogy a rendek ajánlatát kell elfogadnia. Meg
állapítja azt is, hogy általános szabály az, hogy aki katona, vagy, 
akinek fizetése vagy valami címe van, annak sohasem szabad a 
miniszterek véleménye ellen szólnia. Kedvezőtlenül mutatja be töb
bek közt gróf Zichy Károly minisztert, gróf Cziráky Antalt, az új 
országbírót és báró Eötvös Ignácot.

Érdekes helyzete Metterniohhel szemben. Ez memorandumokat 
fogad el tőle, tárgyal vele, hogy leszerelje. Amikor ez nem sikerül, 
elveszett embernek tartja és hidegen viselkedik vele szemben, de 
azért érdeklődik iránta. Széchenyi Adainich fiumei követtől tudja 
meg, hogy Metternich csak iránta érdeklődött ottlétekor. Metternich 
környezete hozzá alkalmazkodik.

Széchenyi legnagyobb ellenesei az asszonyok közt vannak, 
legnagyobbrészt azért, mert ii'igylik ideális és kitartó szerelmét 
Crescentia iránt. Legnagyobb ellenese régi szerelme, Meade Selina, 
gróf Clam-Martinitz Károly ezredes felesége. Nem véletlen az sem,, 
hogy épen Clarn találja Széchenyit a pozsonyi lóverseny dolgában 
hibásnak; az sem, hogy Clam el akarja tiltani unokaöccsét, gróf 
Clam-Gallas Eduárd főhadnagyot a Széchenyivel való barátkozástól. 
(1826 IV. 19.) Gróf Zichy-Ferraris Ferencné haragszik reá, mert 
nem vette el leányát, azért van kifogása viselkedése ellen. (1826 III. 
12., 13.) Herceg Liechtenstein Jánosné (az ő leányának is udvarolt 
régebben) nem tartja következetesnek és Crescentiára is élesebb 
megjegyzést tesz. B. Spiegel Rabanné lepiszkolja erény-társaságát. 
Gróf Andrássy Istvánná óva intette tőle György fiát; ugyanígy 
intették tőle az ifjú gróf Zichy Jenőt is. Még Pozsonyban is kevés 
jóindulatú nőismerőse van, csak egy, az idősb gróf Esterházy Káz- 
mérné, dicséri állandóan, hogy még légiéiül fog állani. Gróf Gyulay 
Ignácné is bátorítja egy alkalommal, hogy ő az egyedüli állhatatos.

De a férfiak is kiveszik részüket. A császár a nála bemutatott 
ifjú gróf Keglevichet azzal intette, hogy ne lármázzon az ország- 
gyűlésen az ostoba fiatalokkal. (1827 VII. 31.) Odonell tábornok azt 
magyarázgatta neki, hogy kell ellenzék, de ez ne legyen túlzó. Szé
chenyi tréfás gúnnyal azt válaszolta erre, hogy persze, csak ott 
legyen ellenzés, ahol azt a kormány megengedi; egy kedvenc osto
baságát leleplezni már a tisztesség határán túl volna. (1827 VI. 19.)

Érdekes Széchenyinek egy államférfival való (N-nek jelöli, bát
ran mondhatjuk Metternichnek) képzelt párbeszéde. Azt mondja az 
államférfinak, hogy a felvilágosodottság világossága fényes lánggal 
ég; az emberek látnak, a hályog leesett szemükről, a bitorolt tekin
télyek tünecleznek, az igazi érték emelkedik; minden szövetkezés, a 
legjobban szervezett rendőrség, ezer olyan legény, amilyen Gentz, 
sem tudja többé az emberiséget elnyomni. Erre az államférfiú 
természetesen azt válaszolja: „ön népizgató, ön elrontja az ifjúsá
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got, ön borzasztóan veszedelmes emberi“ (1827 II. 18.) Ezzel találóan 
jellemezte a saját és a kormányférfiak gondolkodását.

Széchenyinek a nádorra vonatkozó ekkori feljegyzései némi- 
kép ellentétben vannak azzal a képpel, amely a köztudatba átment. 
Feljegyzései nem egészen ellenszenvesek ugyan, de mutatják, hogy 
a nádort a régi formán és tekintélyen alapuló, azt ridegen fenntartó 
irányzat oszlopának tartotta. Többször kiemeli önkényes viselkedé
sét a főrendekkel szemben. Jellemző az, amit az 1827 május 24-i 
estélyről feljegyez. Azt tapasztalta, hogy ott mindenből kitűnt az 
uralkodóház önkényes célzata,. Őt közügyekben a főhercegek és 
híveik semmibe sem vették. Ugyanekkor fellelkesedve azt írja, ha 
ő tehetné, máskép volna, mert az uralkodó leikébe a valódi filozófia 
és az igazi szabadelvűség magját hintené el; ezzel szemben mégis 
a valóság az, hogy egy király koronázása alkalmával nagyon sokat 
ígér, ám felét annak elfeledi, ezért aztán a legnagyobb lelki nyu
galommal átgázol az alkotmány pillérein.

A gondolatok nagy tömege, a megfigyelések nagy változatos
sága mutatja, mennyire lefoglalta Széchenyit az országgyűlés. Az 
országgyűlés célját, az alkotmány körülsáncolását egyedül ő értel
mezte helyesen, amikor ezt mondja: „Egy alkotmányt körülsáncolni 
annyit tesz, mint oly lábra állítani, hogy minden lakos előnyt talál
jon benne, hogy tovább fennmaradjon.“

A hivatalosak nagy ellenzéséről meggyőződve, találó az a meg
jegyzése az országgyűlés végén, hogy az udvar pártjával elrontotta 
a dolgát és lemondással hozzáteszi, hogy most honfitársai követ
keznek.

Széchenyinek igaza volt, országgyűlési szereplése óta legfelsőbb 
parancsra azok közé soroltatott, akiket a titkosrendőrségnek állan
dóan meg kellett figyelnie.

Országgyűlési szereplését a besúgók jelentése alapján Ferstl 
Lipót főbiztos állította össze. A jelentésben minden benne volt, ami 
kifogásolható volt és amivel munkásságát rossz színbe lehetett állí
tani, csak a nemes eszmére törekvést és a jóra való fogékonyságot 
ismerte el. Ez a rendőrminiszter útján a császár elé is került.

A császár nem tartotta ezt megnyugtatónak, azért utasította a 
rendőrminisztert, tartsa Széchenyit ezentúl állandó felügyelet alatt. 
Így is történt.

2. FEJEZET.
A kaszinó és lóverseny megalapítása, a tudós társaság alapintézetének kidolgozása.

„Lovakrul“ és „Alcides Wahl“ c. művei. (1827 VIII. 20—1828 VII. 15.)

Széchenyi az országgyűlés alatt gyakran távozott el rövid időre 
Pozsonyból. Többször volt Cenken, Talloson falkavadászaton, vagy 
Simmeringben lóversenyen. Többször volt Pesten a lóverseny és 
a kaszinó megalapítása végett. Ilyen alkalmakkor, különösen Bécs- 
ben, sok társaságbeli intimitást hallott (pl., herceg Metternich vár
ható házasságáról), vagy külpolitikai híreket az európai események
ről (az orosz trónváltozásról és katonai forradalomról, a görög-török 
háborúról, a portugál zavarokról, a porosz titkos egyesületi moz
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galmakról, az angiiai katolikus emancipációról, az angolok kegyet
len viselkedéséről az indiai harcokban).

Az országgyűlés befejezte után Talloson át Pestre utazik. Ütjá- 
ban mindenütt rothadást lát és szomorkodik hazája agóniáján, mert 
minden jel a haldoklásra mutat, semmi az egészségre, semmi az ifjú
ságra. Mint írja, egy alaktalan kőtömbből lehet szobrot formálni, 
de lebet-e akkor, ha a kő porhanyóé, vagy ha nem tetszik? Minden 
az öregségre mutat, csak a nyelv nem. Ha mindazt felfedezi, ami 
még benne rejlik, reménysugár kél szívében és úgy hiszi, hogy a 
nyelvnek fel kel] virágoznia. Kétely fogja el ugyan, hogy felvirá- 
gozhatik-e egy nyelv a nélkül, hogy a nép is felvirágoznék, de azzal 
bátorítja magát, hogy a nyelv bizonyára magával ragadja majd 
a népet. (1827 VIII. 27—9.)

1827 elején (I. 8.) az országgyűlésen a következő munkacélt tűzi 
ki magának:

1827—8-ra az országot és népeit megismerni, a jogot és a latin 
nyelvet megtanulni, saját pénzügyeit rendezni, a lóversenyt és a 
kaszinót Pesten megindítani.1

1829- és 1830-ban pedig Amerikába utazni.
Most íme, e bőséges tervhez a magyar nyelv felvirágoztatása 

is hozzájárni. E céljához hozzá is fog, részben azzal, hogy magyar- 
nyelvű munkát tervez és ír (Lovakrul), és ezen munkássága köré
ben a legbuzgóbban nekilát a fogalmaknak magyar nyelven való 
kifejezésére, úgyhogy később mind merészebb nyelvújító lesz. Meg
hallgatja majd a magyar írók véleményét, de nem fogad el mindent, 
csak amit maga is helyesnek tart. Üj szót is alkot (1828-ban), 
a „Sie, vous, you“ kifejezésére az „ön“-t.

Az országgyűlés után még egy más fontos változás áll be az 
életében. Eddig állandó lakhelye Becs volt, ezután Pest lesz az. Itt 
indítja meg a magyarság regenerációjára vonatkozó munkásságát.

Pestről Talloson át Győrre megy, hogy részt vegyen gróf 
Zichy-Ferraris Ferenc főispáni beiktatásán, mert itt Crescentiát 
láthatja. Nagy megbecsülésben részesül, de ezen inkább aggódik, 
hogy nemsokára nem változik-e e tisztelet gyűlöletté. Győrről 
Bécsen át Cenkre, innen Pereszteg, Marcali, Lengyeltóti és 
Székesfehérváron át ismét visszatér Pestre. Útjában mindenütt 
dekadenciát lát. Októberben ismét Cenkeii van és itt befejezi Lovak
rul c. művét. Ezután Bécsbe utazik, de ott sem lát kedvező tüne
teket, inkább dekadenciát, nemzeti rothadást és a halál jelét. A kül
politika sem tetszik neki, mert a felvilágosultság és a maradiság 
harca mind zajosabb lesz; török-orosz háborús hírek keringenek és 
mivel Ausztria és kormánya gyenge, Magyarország alkotmányának 
támadásától tart. Mindebből azt látja, hogy Magyarország meghalt, 
a holttetem dörzsölése pedig keserves, de azért el van tökélve, hogy 
nem hagyja abba egykönnyen munkáját, mert szerelme bátorítja.

Decemberben megtekinti a Dunántúl gróf Viczay Mihály 
ménesét, majd Pestre tér, hogy művét cenzúra alá adja és kinyo
massa. Pesten most mintha több életet látna, és ez reményt önt belé.

1 Az akadémiát azért nőm említi, mert még országgyűlési tárgyalás alatt van.
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De a kaszinó néptelensége és az ifjú gróf Sándor kritikája rosszul 
esik neki. Az is bántja, hogy a pesti társaság mellőzi. Viszont van 
kedvező tünet is, a színházban megnézni Bellini „A tolvaj szarka“ 
c. operáját és oly lelkesedést lát, mint Párizsban vagy Londonban.

Ekkor ismerkedik meg Albach Szaniszló ferencrendi szerzetes
sel, a híres egyházi szónokkal. Német szónoklatára buzgón eljár és 
gyakran kéri vigaszát, mert szerelmi bánatában sokszor sötéten lát. 
Mindennap jobban látja, hogy Magyarország halott, és amint egy 
követ fel lehet lendíteni, úgy lendült fel hirtelen, természetellenes 
erő által a hazafiság, hogy azután mint a kő a természet örök tör
vénye szerint lehulljon — mint élettelen lény. (1827 XII. 31.)

Nyugtalan természetének kiiitközése, szerelmi és hazafias tépe- 
lödése csüggesztik, állhatatossága kezd megrendülni, és mint írja, 
végtelen fáradságába kerül Pesten maradnia, mert holttestet dörzsöl. 
(1828 I. 2.)

1828 elején a kaszinó megalapozása körül volt elfoglalva. Nem 
kis fáradság volt az első szervezés munkája, a tagok összegyűjtése, 
megfelelő helyiség kibérlése, a szervezeti szabályok egybeállítása.

Érdekes kisebb eseményekről is tudomást szerzünk. Egyik gödöl
lői kirándulása alkalmából az akkor Kőbányáig épülő egysínű vasút 
mellett egy ledőlt kocsira Széchenyinek is segítenie kellett a köve
ket felraknia, Megemlékezik az angol kormányváltozásról is. és 
azon véleményről, hogy ezzel megszűnik majd az angol felvilágo
sult uralom. Széchenyinek más a véleménye. Lehet, hogy átmene
tileg a reakció győz, de ez ellenhatást fog szülni; ahol legnehezebb 
a rabszolgabilincs, ott legelőbb virágzik fel a szabadság. Jellemző, 
amit a nádorról feljegyez. Látta, hogy gróf Telekiné, a nádorné 
udvarhölgye Széchenyivel beszélgetett; megkérdezte, tőle, hogy miről 
beszélgettek. Az udvarhölgy válasza az volt, hogy az egyesületek 
leikéről beszéltek. Erre megjegyzi Széchenyi, hogy a nádor minden
kit meglát, de hideg szívét néni melegíti fel a neineslelkűség. (1828
I. 20., 31.) Feljegyzi azonban a nádorné dícséretét is, hogy szereti, 
mert minden nemes és nagy ügyre fogékony.

Ugyanerre az időre esik Lovakéul című művének megjelenése 
és az Alcides Wahl című szabad fordítása, amelyben Crescentia 
iránti szerelmének akar emléket állítani.

1828 március és április havában dolgozta ki az 1825—7 : IL.t.-cikk 
által elrendelt és a nádor által egybehívott küldöttség a Tudós Tár
saság alapintézetét és szabályzatát. Ennek keretében Széchenyi is 
tevékenyen dolgozott.

A pesti társasági viszonyokkal nincs megelégedve, sem magá
val a várossal. Ismerősei estélyeket, délutáni összejöveteleket, kirán
dulásokat rendeznek, de őt senki sem hívja meg. Ez érzékenységé
ben sérti. Ügy vélte eleinte, hogy nem akarnak terhére lenni, később 
inkább arra magyarázta, hogy nem szeretik és örülnek, ha nem 
látják. Pest pora is kiállhatatlan neki és kishitűvé teszi.

A szívós munkával előkészített első lóversenyek 1828 május— 
júniusában nagy feltűnést keltettek, sok vendég érkezett Becsből és 
vidékről, a kaszinóban az élet felpezsdült. Munkája közben egyesek
kel nézeteltérése támad, ez szerelme miatt bonis kedélyét még ború- 
sabbá teszi. Nem csoda, hogy mindent sivárnak lát. A magyar nem
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zetiséget is hanyatlani látja, úgyhogy azt hiszi, az áram ellen úszik 
és el fog merülni. (1828 VI. 6.)

A lóversenyek után tovább folytatta munkáját, először is a 
Tudós Társaság ügyében. Júliusban Badenba utazik, itt felkereste 
Crescentia anyját, aki élénk érdeklődéssel fogadta. Felkereste herceg 
Liechtenstein Vencel barátját, aki állítása szerint kijelentette Met- 
ternichnek, hogy Széchenyi nem mondott rossz tréfákat róla és a 
kormányról, párbajával, mint az egyedüli móddal, honfitársait 
akarta udvariasakká tenni.

Ezután Cenkre utazott, de nem érezte jól magát. Felkereste 
Pál bátyját és itt érdekes párbeszéde volt sógornőjével. Az ország 
süllyedtségéről beszélt, hogy nincsenek igazi férfiúink, hogy a neve
lés oly végtelenül elhibázott, stb. És ekkor arra a kérdésére, hogy 
kit tartana sógornője Magyarországon olyannak, akihez fia egykor 
hasonló legyen: azt a reá nézve meglepő választ kapta, hogy néhány 
hiba javításával őt (Széchenyi Istvánt). Érdekes erre Széchenyi 
megjegyzése. Nem annyira örömet, mint fájdalmas érzést váltott 
ki benne, mert ha a szegény fiú oly boldogtalan lesz, amilyennek 
ő érzi magát (szerelme hatása!), akkor jobb volna, ha meghalna. 
Lényének kiválóságára azt jegyzi meg, hogy minden jóakarata mel
lett, hogy jót tegyen, minden nemes és szép iránt érzett lendülete 
mellett, sajnálatraméltó az az ország, ahol nincs más példa, mint ő.

3. FEJEZET.
Fiúméi Ó8 horvátországi útja, az állandó híd eszméjének felbukkanása, felszólalása

a Felső Magyar Országi Minervában. (1828 VII. 16—1829 VII. 12.)

Széchenyi fiumei útjára nemcsak a maga elé kitűzött célja 
(hogy megismerje az országot és népét), hanem az országgyűlésnek 
a fiumei kereskedelemre vonatkozó tárgyalásai is sarkallták, annál 
inkább, mert Pestet akarta Magyarország kereskedelmi központjává 
tenni, ezért az odavezető közlekedési utakat és a kikötőt akarta látni. 
Cenkről Zala megyén át indult útjára, meglátogatván közben zalai 
birtokait, Pölöskét és Barnak-pusztát. Tapasztalatai szomorúak.

Véleménye szerint Magyarország alkotmánya, vagyis inkább a 
földesúr viszonya a jobbágyhoz, annyira rendezetlen, hogy egy libe
rálisan és igazságosan gondolkodó embernek kedvesebb valami más 
jövedelem, mint az erdőkkel, mocsarakkal teli, unalmas és tudatlan, 
de felfuvalkodott szomszédokkal együttjáró magyar birtok, ahol a 
bőség együttjár a. szegénységgel. (1828 VII. 17—8.) Látja, hogy bir
toka jövedelmének fokozásához befektetésre volna szüksége, azért 
megfogamzik benne a gondolat, hogy egyik somogymegyei birtokát, 
Csokonyát eladja. Zágrábon, Károlyvároson, a Lujza-úton át július 
20-án érkezett meg Fiúméba.

Először is Ürményi Ferenc tengerparti kormányzót látogatja 
meg és megismerkedik a kormányzósági tisztviselőkkel. Az első 
benyomása a városról és viszonyokról nem a legkedvezőbb, azt látja, 
hogy a vidék a természettől mostohán van felruházva, szegény az 
ország, a kormány teljesen elszenderedett, az arisztokrácia gyerme- 
kiesen gyenge, a nép pedig nyomorral küzd. Lehangoltságát Bér-
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zsenyi költeményeinek olvasása is megerősíti, fájlalja, hogy oly 
kevesen olvassák ezeket; fájlalja, hogy Berzsenyi elkedvetlenedett 
és senki sem méltányolja érdemeit. A társasági életen kívül érde
kelte a fiumei papírgyár, megismerkedik az angol konzullal, aki a 
magyar kereskedelmet nagyon pártfogolja, de a magyar apátia 
ennek is kedvét szegi. Jellemző esetet hoz fel erre Széchenyi. 
Az egyik angol származású gyáros angol munkavezetőt alkal
mazott, és mivel csak angolul tudott, ajánlották, tanulja meg 
az ország nyelvét. Nem tudta meghatározni, hogy melyiket 
tanulja: a németet, horvátot vagy olaszt. Erre Széchenyi szo
morúan azt jegyzi meg, hogy ezt kérdi egy idegen az egyetlen 
magyar kikötőben. Jellemző adatként feljegyzi, hogy a nádornak
1827. évi fiumei látogatása a városnak 11 ezer pengő írtjába került, 
a kereskedelem pedig 14 napig szünetelt, mert elegendő zabot kellett 
gyűjteni a parasztlovak etetésére, hogy a nádor 9V2 óra alatt meg
érkezhessek Károlyvárosból Fiúméba. „Ez igen jó mód“, írja, „hogy 
a kedves hercegek megismerhessék az országot.“ (1828 VII. 24.)

Fiúméból csónakon és gyalog körüljárta az Isztriái félszigetet 
Triesztig, megtekintve minden érdekességet. Nem határozott céllal 
indult, csak hogy gondolataitól megszabaduljon. Pólában csak az 
amfiteátrum tetszett neki. Rovignóban kellemetlensége akadt egy 
korcsmárossal, de az ügy elsimult és Széchenyi, ajánlólevelét fel
használva, a község orvosánál hált meg, őt azután elkísérte látoga
tásaira, mint magyar orvos. Parenzóban egy tűzesetet ír le élénk 
színekkel. Bűje és Pirano közt a sótelepeket tekintette meg, azon
kívül az egyiptomi alkirály számára épített 60 ágyús hadihajót, nem 
tudván elnyomni magában megbotránkozását azon, hogy ezt az 
osztrák kormány megengedi. Igaz ugyan, hogy a semlegesség állás
pontján van, de vájjon építtetne-e a görögöknek ily hajót. Trieszt
ről megállapítja, hogy 1818-i ottléte óta hihetetlenül előhaladt, nagy 
passzív kereskedelme van, aktív alig. Triesztben különösen érdeklik 
a kaszinók. Érdeklődik, milyen magyar árut szállítanak Amerikába 
és sajnálkozik, hogy a magyar borokat nem értékelik ott. Minél 
többet lát, annál inkább látja, hogy kereskedelmileg nem lehet sokat 
remélni Magyarországra nézve, kivévén, ha megkapjuk a Duna tor
kolatát, mert minden más az áram és természet ellen van.

Fiúméba visszatérve, úgy látja, hogy Fiume a szigetek miatt 
nyomorúságos kikötőhely. A kormányzó a magyar nemzet nagy
lelkűségét akarja felhívni a fiumei kereskedelem felvirágozása 
végett, de ez Széchenyi szerint nem járhat sikerrel. Ezután meg
tekintette Bueearit, Portore-t, majd a Veglia- és Cherso-szigeteket is.

Megerősödik benne tapasztalatai alapján az a véleménye, hogy 
Fiúméval sohasem lesz oly virágzó kereskedelmünk, amint azt sokan 
hiszik, de sokkal jobb lehet a mai állapotnál és nincs igazuk azok
nak, akik azt állítják, nincs semmi tennivaló. Szerint© a mostani 
állapotban szükséges volna

a) a kikötőt egy mólóval tűrhetővó tenni, mert a Fiumara 
nem ér semmit;

b) a Kulpának Sziszekig való szabályozása, mert most a med
ret szélesítik és kevés a víz;
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c) a varasdi és dörnyei hidat a Dráván elkészíteni és innen az 
utakat Károlyvárosig megjavítani, azután Pesttől, Soprontól Varas- 
dig jó megyei utakat építeni;

d) ha a Lujza-utat megveszik (most felesleges), feltétlenül szük
séges, hogy a fiumei kormányzó egyúttal Zágráb megye főispánja 
legyen, vagy vissza kell állítani a régi Séverin megyét;

e) Károlyváros ne legyen vár, mert különben nem lehet kőrak
tárakat építeni.

Hazatérőben megpihen Károlyvárosban, résztvesz a görögkeleti 
püspök beiktatásán és megbotránkozik azon, hogy a magyarság tel
jesen mellőzve van, mintha Magyarország nem is léteznék.

Károlyvárosból a Kulpa partján halad tovább Sziszek felé, 
hogy lássa, mennyire hajózható a Kulpa, és előnyös-e összeköttetése 
a Szávával. Látja a hátrányokat (vízhiány, sziklák, örvények), de 
szerinte a folyó eléggé hajózható, elég mély, csak néha lép ki med
réből. Meggyőződése szerint Sziszektől Károlyvárosig háromezer 
mérőnél több gabonát biztosan lehetne szállítani, míg eddig ezt nem 
lehetett megtenni. Ennek okát abban látja,

a) hogy az ügy pártfogói önkényesen jártak el,
b) hogy a tervezők részben nem helyben intézkedtek, nem értet

tek a munkákhoz,
c) hogy a végrehajtók eleinte lelkesedtek, később ellanyhultak, 

a rossz terveket lehetőség szerint halogatták, a jelentékeny napidíj 
tovább élvezése végett,

d) hogy sok gazdag kereskedő ellenzékiskedett, mert csak úgy 
nyerhettek, ha a Kulpa rendezetlen marad.

A következő intézkedéseket tartotta szükségesnek:
1. Erélyes elnöklés alatt egy küldöttséget, ez nyilvános jelentést 

adjon az országgyűlésnek, mert a rosszakarat csak így némulhat el;
2. nem szabad az ügyet elhamarkodni, a pénzt nem szabad kí

mélni, nem szabad a kereskedőket zaklatni, mert ez árt a legjobban 
a kereskedelemnek;

3. állandó bizottság ellenőrizze a végzett munkálatokat, és ez a 
rendezés befejezéséig az országgyűlésnek jelentse munkásságát.

Most, sajnos, a helytartótanács intézkedik, de ez nagyon aluszé- 
kony hivatal, és olyanok intézkednek, akik a dologhoz nem értenek.

Mindez felélénkítené a kereskedelmet, de nagy fellendülést, sze
rinte, nem lehet várni.

Ezután Zágrábon, Palinon, Kehidán át haladva, augusztus 18-án 
érkezett vissza Cenkre. A nemesi udvarházak nem tetszenek neki. 
Feljegyzése szerint „a természetes hajlam vonz hazám felé, de a meg
fontolt ízlés eltávolít tőle; itt minden közepes vagy rossz.“

Alig érkezett meg Széchenyi Cenkre, Sopron megye küldött
ségével résztvett az Ikva és Kelemente folyócskák szabályozása 
ügyében tartott helyszíni szemlén, de abderitáknak tartotta őket, 
akik nem sokat tudnak, csak felfuvalkodottak. Viszont tetszett neki 
a megyei uraknak a Fertő szabályozására vonatkozó terve (királyi 
biztosul Széchenyit szerették volna), mert így 12—15 négyszögmér - 
földnyi területet lehetne az országnak nyerni. Résztvett a soproni 
augusztus 26-i megyegyűlésen, ahol üdvözlik és megéljenzik. Elment 
Bécsbe is, felajánlja báró Sina György bankárnak Csokonyát, de
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Sinától elutasító választ kap. Beszél Reviczky kancellárral 9 nála 
kieszközli, hogy bármikor útlevelet kaphasson. Béosből Oroszváron 
ót Pestre utazott; Budára esőben érkezett meg, kiállhatatlan bűzt 
érzett, senkivel sem találkozott, elkeseredve ezt írja; „Ilyen volt meg
érkezésem a virágzónak feltételezett fővárosba.“ De azért örült, hogy 
egy levegőt élvezhet Crescentiával. Tennivalója van elég a Kaszinó, 
az Akadémia, az állandó híd, a lóverseny ügye körül.

Öröm is éri ezidőben. Seeber Károly pesti polgármester felkérte, 
fogadja el a pesti polgárságot. Széchenyi ezt örömmel elfogadta és 
később a tanács kiküldöttei előtt esküt is tett.

Szeptember 28-án Pestről Cenkre távozott. Itt azonban el
hagyatva érezte magát. Meglátogatja Lajos bátyját Horpácson, de 
az ott tapasztaltak még szomorúbbá tették; szemére is vetette bátyjá
nak, hogy nem eléggé hazafi, és magyar; fiának, Jánosnak pedig 
külön is lelkére kötötte a hazafiasságot.

Cenken fogadja gróf Andrássy György és Döbrentei Gábor 
látogatását. Tőlük meghallja elleneseinek kifogásait, hogy sok az 
anglománia benne; a nádor is azzal tetszeleg magának, hogy jobb 
magyar Széchenyinél. E kifogások azonban fokozzák erejét és újra 
meg újra kitűzi megvalósításul a már fentebb megjelölt életcélt. 
Meghallja vendégeitől azonban azt is, hogy amikor a Rába vidékén 
átutaztak, több helységben azt mondták a parasztok: „Gróf Széchenyi 
István, az híres ember“; továbbá, hogy Torna megyében a tiszt- 
újitáson a legnagyobb tetszés mellett az egészségére ittak.

Cenken vadászattal, családi és birtokügyekkel volt elfoglalva és 
sokat elmélkedett. Szerelmi bánata lehangolja, ezért bizonyos apátiá
ban él, cél, öröm, kívánság, különösebb fájdalom nélkül; a magyar
ság sem megy előre, munkájuk sikertelen, Magyarország halott, 
hiába támadnak, agyonütik őket és nem használnak. (1828 X. 2G.) 
Bár minden nap sötétebb lesz előtte minden, de ez mit sem’ tesz, 
bátorítja magát, csak azt kívánja, hogy ne végezze életét oly puhán 
(teljes lemondásban), mint édesatyja. Közben Bécsbe is ellátogat, 
hogy Crescentiát lássa, de, mint rendesen, még szomorúbb lesz.

1828 november 10-én ismét Pesten van. Itt találja Berzsenyi 
levelét, amely a lótenyésztés ügyében lelkesedéssel ír Széchenyiről. 
Ahogy ennek örül, úgy bosszankodik ellenesein, akik a Széchenyi 
köré gyűlő fiatalokat azzal ijesztgetik, hogy Széchenyi az orruknál 
fogva vezeti és felülteti őket. Bosszankodik, mert ez sokat elijeszt, 
soknak meg hiúságát sérti. Mint mondja, egyedül áll, de azért hat
hatósan működik. Meglátogatja a magyar írókat: Schedius Lajost, 
Vitkovits Mihályt, Vörösmarty Mihályt, majd Dolmen lei Gáborral 
Kisfaludy Károlyt, Fáy Andrást és Thaisz Andrást, de bíz unalmas 
volt ez neki. úgyhogy meg is jegyzi; nehéz neki erényesnek lennie. 
A költőket és írókat egyrészt meg akarta tisztelni, másrészt körébe 
akarta őket vonni, hogy a magyar nyelv kicsinosítása végett közös 
munkára irányítsa, ezenkívül, hogy saját írói munkásságánál fel
használja őket. Azt, hogy hogyan járt el Széchenyi, majd Hitel című 
műve keletkezésének tárgyalásánál fogjuk látni.

Itt említhető meg Széchenyi első vitája. Igen szerény vita volt 
ez a Kassán megjelenő Felső Magyar Országi Minervává], E folyó
iratot gróf Dessewffy József alapította 182,r)-ben; szerkesztője,
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titkára Dulházy Mihály volt, kiadója pedig· Ellinger István kassai 
nyomdász. Széchenyinek a folyóirat külseje ellen volt kifogása, 
4" alakját nagynak, sárgás-fekete borítékát csúnyának tartotta, a 
rajta lévő nyomdafesték pedig bepiszkolta kezét. Hitel című művé
nek tervezetei közben található a folyóirathoz tervezett felszólalásá
nak eredeti alakja ilyenképen: „A legtökéletesebb, akár mi legyen is, 
sokszor csak egy kicsinység, csak egy semmi által minden kecsét és 
minden bájait elveszti. A legszebb Asszony minden részeinek leg
szebb arányai által se fog szédítő elragadtatást okozni — ha egy az 
első fogai közül hibázik vagy fekete. Minerva Tempi urna megszűnik 
remek munka lenni, ha az éjnilethez s akárhol is egy árnyékszék 
volna ragasztva. így a F. M. 0. Minervát is csudálom mindenben, 
de sokat adnék, ha más kötetbe volna, mert egy fertályóra olvasás 
után egy félóráig vagyok kéntelen kezemet mosni.“ Széchenyi ezt át
adta áttekintésre Döbrentei Gábornak, aki egyes szók kijavításával, 
némi kifejezések hczzátoldásával olyanná bővítette, amilyen alakban 
(lásd a 744—5. lapon) Széchenyi el is küldötte gróf Dessewffy József
nek. Széchenyinek bizonyára tetszett a nyelvújító színezet (kerek- 
dedb) és a görög példa. Dessewffy a felszólalást átadta Ellinger 
nyomdásznak, de ez megijedt és kérte védelmét, a nélkül, hogy Szé
chenyit megbántaná. Erre Dessewffy, megírta azokat a jegyzeteket, 
amelyekkel együtt Széchenyi felszólalása a folyóirat 1828 II. negye
dében megjelent. Dessewffy védelme nem volt szerencsés. Először 
kétszer oly nagy terjedelmű volt, mint Széchenyi közleménye. Ugyan
olyan tudálékos és kicsinységre kiterjedő volt, mint Döbrenteinek 
pótlásai. Dessewffy megdicsérte ugyan Széchenyit, de jócska döf- 
dösések után. Széchenyi fiúméi írtjában (1828 VIII. 8.) olvasta azzal 
a megjegyzéssel, hogy sokan örülni fognak, hogy néhány ütést ka
pott. Minthogy a jegyzetek félreismerték felszólalási szándékát, újabb 
felszólalást írt meg, hogy nem tolihadat, hanem józan kritikát akart 
első felszólalásában kifejezni, de ezt sértésnek vették, holott ez nem 
volt szándéka. Kifejtette, hogy miben értették félre, elismerte a 
Minerva érdemeit. És külön levélben kérte, hogy nyelvbeli sajátos
ságát, a „bul, bül-“-eket hagyják érintetlenül. Egyidejűleg Dessewffy- 
nek is írt ós ebben oly 8° alakú könyvet is küldött mintának, hogy 
a Minerva is ily köntösben jelenjék meg. Azonkívül kérte, hogy az 
egyes füzeteket külön is meg lehessen venni, hogy egy évfolyam több 
kötetre (mindég kezdő lapszámozással) legyen osztva; hogy a lapok 
fején a tárgy is nreg legyen jelölve, hogy a közepes rajzokat inkább 
el kell hagyni és hogy egy évfolyam ára 6 frt legyen. Megküldötte 
egyúttal egy képzelt füzetnek tartalomjegyzékét, amelyből kitűnik, 
hogy Széchenyi olyan folyóiratot akart, amely a jelesebb munkák 
eredményeit közölte volna és jelentette volna az új könyvek meg
jelenését. A tartalomjegyzéket előzetes megbeszélés után Döbrentei 
készítette és meglepte Széchenyit egy reá vonatkozó könyveimmel, 
(Gr. Sz. I. örök neve a Magyarnál. Irta az emberiség esze, kiadta a 
hazai szív Mindenhelyen. 1827—1900—2000.), aminek Széchenyi na
gyon megörült.

Széchenyi második felszólalása a Minerva 1828 IV. negyedében 
jelent meg ismét Dessewffy jegyzeteivel. Széchenyit bántotta, 
hogy a legkisebb betűkkel, hibával telve közölték. Dessewffy levelé-

II(iról! Szécheny i I s tv á n  é le te  és m űködése.
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bői azután megtudta azt is, hogy a jegyzeteket ő írta. Széchenyi fel
szólalása nem volt eredménytelen, mert 1829-től kezdve a Minerva 
8°-ben, kötetekre oszolva, szebb borítékban jelent meg.

Érdekesek Széchenyi megfigyelései egyesekről. Albach pátert 
nagyon dicséri. Sokat beszélt vele irodalomról, az alkotmányról 
(hogy nálunk ez csak a szabadság gúnyja és hogy előbb-utóbb forra
dalomban fog végződni). Az ifjabb Bene Jánosról megállapítja, 
hogy külföldi utazásaiban túlzó eszméket sajátított el s ez veszélyessé 
válhatik. Döbrenteiről azt hiszi, hogy a rendőrség embere, hogy 
sokat költ, bár alig van valamije.

Bántja most is, hogy az estélyekre nem hívják meg őt, különö
sen kiemeli, hogy báró Orczy Lőrincné leányait angol nyelvre tanítja, 
mégsem tartják érdemesnek, hogy estélyiikre meghívják. Egy alka
lommal a báróné célzást tett, miért nem jön el hozzájuk ebédre, amire 
egyenes választ ad: azért, mert nem hívják meg őt. Gróf Pálffy Pidél 
viszont máskép látja a helyzetet, ö irígyli Széchenyit, mert azt 
tapasztalta, hogy sóvárogva várják és magasan áll a közbecsülésben.

Lelkesen toborozza a tagokat a kaszinóba (újabb hat évre 
akarja biztosítani) és az alakítandó lótenyésztő egyletbe. Gróf Haller- 
ral, a nádor kamarásával megvitatja, miért nem jönnek az országos 
küldöttség tagjai a kaszinóba. Haller megjegyzéseiből azt következ
teti, hogy nem szeretik őt, sokan radikális reformátornak, mások 
viszont arisztokratának tartják, amiből arra következtet, hogy nem
sokára teljesen egyedül fog állani. (1828 XI. 21.) Bántja az is, hogy 
Wesselényi nem akar Pestre jönni és ez megerősíti hitében, hogy 
magára marad, még barátai is elhagyják. Bántja Döbrentei híre is, 
hogy a nádorné szerint a Tudós Társaság jó gyümölcsöket terem 
majd, de a kaszinóban pipázó egyletet, a lóversenyben anglomániát 
lát. Találó Széchenyi megjegyzése, hogy e vélemény mögött tulajdon
képen a nádor áll.

Széchenyi egészségi állapota ez időben kissé kedvezőtlen, úgy
hogy Almási Balogh Pál orvos tanácsát kéri és ezóta homeopata 
gyógyszereket vesz be.

A sok lehangoló tünet közt jólesően jegyzi fel az ifjú tatai gróf
nak, Esterházy Miklósnak hazafias érzelmektől áradó bemutatkozó 
látogatását. Az ifjak tényleg pályájuk kezdetén nála jelentkeztek és 
ebből látta, hogy működésének van haszna. Gróf Waldstei'n János 
véleményét is feljegyzi, hogy inkább tisztelik őt az emberek, mint 
szeretik, mert félnek tőle, és hogy a hölgyek megtisztelve érzik ma
gukat, ha meglátogatja őket, és hogy Crescentia iránti szerelme bizo
nyos platonikus lendületet ad neki.

1829-ben kezdte meg Széchenyi kitűzött tervéhez képest Xan
thus Ignáccal a latin nyelvben való gyakorlást és a magyar jog
nak behatóbb tanulmányozását. Egy felmerült esetből (D’Alton- 
Onaghten) kifolyólag a kaszinó becsületügyi eljárás színhelye lesz, 
amivel az intézmény tekintélyét emelte.

A sok munka, aggódás közt öröm éri. Gróf Sándor Móric 
hazafias lelkesedéssel köszönte az állandó híd ügyében hathatós 
közbenjárását, Esterházy Vince elismerte nemes törekvéseit, Feste- 
tits Leó is bűnbánattal jő hozzá, Crescentia magyar tanítója meg
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azt hozta hírül, hogy tanítványa jól halad. Mindez örömmel tölti el, 
boldog, úgyhogy senkivel sem cserélne a világon.

Folytonos szerelmi bánata és beteges érzése közt feljegyzi egy 
angol nyilatkozatát gróf Brunswick Terézhez, hogy ha Magyar- 
országnak tíz olyan embere volna, amilyen Széchenyi, akinek nevét 
aranyba szeretné vésni, akkor az ország felemelkednék és Fmrópa 
egyik kiváló nemzete lenne. (1829 III. 22.)

Áprilisban Becsben van. Itt herceg Lichtenstein Vencel buz
dítja, hogy az az ügy, amelynek szentelte magát, folyton jobban 
virul és még nagy becsülésben lesz része. Innen Cenkre jön, hogy 
Beszédes Józseffel tanáskozzék birtoka vízmentesítéséről. Majd is
mét Pesten van és betegeskedése mellett sokat dolgozik, de elle
nesei sok bajt szereznek neki.

4. FEJEZET.
Németországi útja, Hitel című műve. (1829 VII, 2—XII. 31.)

A németországi útra Széchenyi 1829 július 2-án indult el Pest
ről Bécsbe, hogy onnan báró Biehl V. meghívásának eleget teendő, 
gróf Károlyi Györggyel elinduljon kocsin Doberánba, a mecklen- 
burgi lóversenyekre. Széchenyinek lóverseny körüli működése és 
Lovakrul c. műve ekkor már a külföldön is ismeretes volt. Érdekes 
a megjegyzésre, hogy Nyergesújfaluból visszaküldi inasát, hozza 
el Hitel c. műve addig elkészült kéziratát.

Július 16-án indulnak el két inassal két kocsin. Ütközben 
Prágáig Csehországban mindenütt haladást látott és keserűen álla
pítja meg, hogy csak Magyarország nem akar helyéből mozdulni. 
Ez a gondolat felrázta abból a fásultságából, amellyel szerelmi 
bánatában útnak indult. Haragudott honfitársaira, úgyhogy el
keseredve teszi meg azt a nyilatkozatát, hogy inkább azonnal kész 
volna nemzetiségéről lemondani és osztrákká lenni, semhogy bele
nyugodnék honfitársai régi nemtörődömségébe. (1829. VII. 18.) 
Karlsbadba kitértek, hogy rábeszéljék gróf Esterházy Mihályt, 
jöjjön velük, de nem találták ott. Tovább haladva azon a vidéken, 
amelyen a franciák elleni nagy háborúban mint herceg Schwar- 
tzenberg fővezér futártisztje tartózkodott (Arbesan, Teplitz), szomo
rúan tekint vissza akkori életére. Akkor előtte állott az élet, most 
minden kisszerű benne, majdnem semmi sem sikerült neki. Ahogy 
utazott, mint valami tükörben, úgy látta előző életét, komor hangu
lata szerint a sok kisszerűséget, rosszat és kevés nemest. Drezdában 
fáj neki, hogy alig van néhány napi távolságra Magyarországtól, már 
nem is sejtik az emberek, hogy egyáltalában létezik-e ez az ország. 
Meg is halt, írja, és minden fáradozása hiábavaló. A legnagyobb 
apathia vesz erőt rajta, minden közönyös neki, csak Crescentia 
után vágyakozik, ezért oly rossz a véleménye, annyi az önvádja. 
Berlinben mindenütt egy nagy embernek (Nagy Frigyesnek) nyo
mait látja, ez is eszébe juttatja szegény hazáját, ahol minden kicsi. 
Meglepte Rauchnak szép Blücher-szobra, Eszébe jut a köny- 
nyelmű, mulató, de vitéz, zsémbes vén ember az 1813—í-i harcokból. 
A szép szobor eszébe juttatja, mit remélhet ő. Lemondással és

II*
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keserű szigorra] írja, hogy pallóst vagy a legjobb esetben elfeledést. 
Potsdamban minden tetszett neki és sokat gondolt „a magyar 
ostobaságra és a magyar szegénységre“.

Ezután tovább folytatták írtjukat. Neustadt an der Dosseben 
megtekintették az országos ménest, Redefinben pedig a mecklen- 
burgi nagyherceg ménesét, Schwerin ben a nagy elmegyógyinté
zetet. Zierowban báró Biehl birtokán nemcsak lovai, de berende
zése is felkeltették figyelmét.

Széchenyi eddigi útjuk eredményeként azt látja, hogy vagy el 
kell ejteni a magyar nyelvet a lovak hirdetésénél, vagy pedig szá
molni kell azzal, hogy sohasem ismernek meg minket. Felveti a 
kérdést magában, hogyha Mecklenburg állam fenn tud állani, 
miért nem tudott Magyarország önállónak megmaradni. Haragudott 
„dicső eleinkre“, akik a leglényegesebbről megfeledkeztek, a nem
zeti függetlenségről. Hollandia, Dánia, Svédország, a német kis- 
országok mind fenn tudnak állani, csak Magyarország nem tudta 
vagy nem akarta magát egyedül fenntartani, ezért keményen elítéli 
az ősöket. (1829. V ili. 27.) Weitersdorf ban, Biehl fivérének bir
tokán már nincs mindennel megelégedve és megállapítja, hogy 
nálunk általában jobb viszonyok vannak.

Doberánban, utazásuk tulajdonkénem végcélján, élénk voná
sokkal írja le a társadalmi életet, a hercegek, az úri társaság visel
kedését. Itt is megtekintették a versenypályát, az istállókat, az ido- 
mítást. Sajnos, Széchenyi egész útjában, de különösen Doberánban 
sokat szenvedett szájdaganata miatt,1 azért lehangolt, únja az 
utazást.

A mecklenburgi lóversenyegylet Széchenyit abban a kitünte
tésben részesíti, hogy tiszteleti tagjává választja, sőt Gusztáv 
mecklenburgi és Adolf cambridgei hercegekkel mint pályabíró mű
ködik az augusztus 12—18-i versenyek alkalmával. E mellett fáj 
neki az, hogy a nagyherceg gróf Károlyit teára hívta meg, őt nem. 
Egyébként a mulatozások közt nagy undor fogja el és csak Cres
centia után vágyódik. Megállapítja, hogy Bécsijén és Pesten sok
kal több jó ló van, mint Mecklenburgban, de azért néhány lovat 
megvásárolt ménese számára. Megállapítja azt is, hogy nem hoz
tak szégyent hazájukra. Mutatja ezt, hogy távozásukat a társaság 
sajnálattal látta. Innen Basedow, Ivenackon át Hamburgba utaz
tak. Altonában megtekintették Klopetock német költő sírját, Ham
burgban a gyapjúraktárt. Meglátogatta Wachenheusent, a Pferde
liebhaber szerkesztőjét is.

Hamburgban hajóra ülnek, hogy Hollandiába utazzanak. 
Helgoland körül Széchenyi sokat szenved a tengeri betegség miatt, 
de augusztus 30-ika is van, Carolina sógornőjének halála év
fordulója, ezért nála érthető mélabú fogja el. Azon töpreng, mi 
lett és mi lehetett volna, most csak Crescentia iránti szerelme 
tartja fenn.

1 Jellemző a korabeli állapotokra, hogy Széchenyi szájdaganatát saját maga 
vágta fel kétszer, zsebkésével.
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Rövid ideis Amsterdamban, Hollandia fővárosában tartóz
kodik, innen Brcekon, Zaandamon, Haarlemen át De Haagba utaz
nak ismét kocsin. Hollandia nagyon tetszett Széchenyinek, de külö
nösen a nép szorgalma. Igyekezett „az ólomszárnyú“ Károlyit fel
lelkesíteni és mikor De Hangban elváltak egymástól, mert Károlyi 
Párizsba utazott, megfogadták egymásnak, hogy Magyarország 
felvirágzására fognak törekedni. (1829. IX. 3.) Széchenyi a Rajna 
mellett folytatta útját. Koblenzben érdekelte a szép kőhíd, Kann- 
stadtban a ménes. Stuttgartban örömmel üdvözölte Dannecker dán 
szobrászt. Kirándult a hohenheimi, scharenhauseni és weili méne
sek megtekintésére is. Megemlékezik a württembergi politikai 
viszonyokról is, hogy az ellenzék letört, a király az alkotmányos 
rendszerrel is elérte célját. Engedte, hogy az ellenzék kiabáljon és 
ebbe belefáradjon, végül azt tette, amit akart. Megemlékezik itt a 
fontos alakulásról, a német államok vámegyesüléséről, amely 
Poroszország kezdeményezésére létesült. Igen jól látta, hogy Ausz
tria háttérbe fog szorulni, és tényleg ebből az egyesülésből lett 
porosz vezetés alatt 1834-ben a Deutscher Zollverein. A király és 
a királyné audienciájával nem volt megelégedve, ennek azután ki
fejezést adott a királyné és egyúttal József nádor feleségének 
anyjánál való kihallgatáson, sőt itt szabadon, kelleténél többet is 
beszélt. Panaszkodott József nádorra, hogy mivel neki semmi sem 
sikerült, gyűlöli őt (Széchenyit) és barátait, de nem szemben 
mondja meg véleményét, hanem hátuk mögött. Távozásakor három 
levelet kapott, hogy azt kézbesítse a nádornénál.

Münchenen át Tegernseebe utazik, hogy Lajos bátyjával talál
kozzék, aki mint Zsófia főhercegnő udvarmestere ott tartóz
kodott. Innen azután Chiemseen, Salzburgon, Linzen át szeptember 
15-én érkezett Becsbe. Cenken rossz hír várt reá, hogy jövedelmé
ben 17 ezer forint hiány mutatkozik, s ez nagyon komor gondola
tokat vált ki belőle. Ezt még fokozta az a hír. hogy Crescentia 
beteg, továbbá báró Vrintsnénak kijelentése, hogy Széchenyi az 
országgyűlésen nagy lármát (spectacle) csinált. Elszomorodott, 
hogy legszentebb buzgóságát, szívének legnemesebb dobbanását 
spectaclenak nevezik. Herceg Metternich, akivel gróf Zichy-Ferra- 
ris Főrendiénél találkozott, hátat fordított neki, úgy tette, mintha 
észre sem venné. Otthon Pál bátyja azzal fogadta, hogy kevés a 
népszerűsége, Somsits Pongrác ellenzi vállalkozásait, mert nem 
az ő emberük.

Szeptember 29-én Pesten van, Itt éri a lesújtó csapás, hogy 
Crescentia nem fogadja őt. Közben kisebb műtéten esik át. Ezután 
részt vesz a kismartoni tisztújítási előtanácskozáson és az október 
12-i megyei tisztválasztó ülésen. Ez Felsőbüki Nagy Pál miatt volt 
érdekes. Herceg Esterházy haragudván Nagy Pálra országgyűlési 
szereplése miatt, megtette azt, hogy a rendes szokástól eltérően 
Nagy Pált kihagyta az alispáni hármas jelölésből. Széchenyi ez 
alkalomból nagyon szigorú, de nem eléggé tárgyilagos ítéletet 
mond Nagy Pálról.

Ekkori munkás életében érdekes eset történik vele. A nádorné 
visszaküldvén a tőle kölcsönvett francia bibliát, emlékül egy kis 
papírlapon három helyet jelölt meg és ajánlott Széchenyi figyelmébe
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(bizonyára a Stuttgartból hozott levelek hatása alatt), így akarván 
Széchenyi figyelmét felhívni a felsőség (t. i. a nádor) tiszteletére.

Pesten újra elővette Hitel c. művét, be is fejezte, beadta a 
cenzúrába és decemberben a nyomdába.

El kell ismerni, hogy 1829 végén Széchenyi mindenütt nyer 
közbecsülésben, a polgárok dicsérik. Amikor az állandó híd esz
méje előtérbe nyomul, mindenki benne látja az egyént a kivitelre. 
És mégis szerencsétlennek érzi magát. Bántja, hogy a nádor esté
lyére nem hívták meg, ezt megaláztatásnak tekintette, mert úgy 
vélte, hogy ez országban cím nélkül az ember semmi sem. Közben 
Crescentiát csapás éri, meghal épen akkor született fia. Széche
nyit aggodalom fogta el, hogy Crescentia szívére veszi ezt és aztán 
sokáig nem láthatja őt. Nem csoda, hogy lemondással azt írja, 
nem lesz már boldog órája, hogy Magyarország el van nyomva, 
az ő szava elhangzik, fáradozásai hiábavalók, csak szép álom volt 
az egész.

II. RÉSZ.

Széchenyi lelki életének fejlődése.

1. FEJEZET.

Széchenyi szerelme. Szerelmének hatása munkásságára.

Széchenyi lelki élete ebben az időszakban a kesergő sze
relem állandó epekedései közt folyt le, úgyhogy sokszor valóság
gal lelki „agóniában“ vergődött. Naplófeljegyzései gyakran any- 
nyira benső vcnatkozásúak, hogy titkára, Tasner Antal, amikor 
Széchenyi halála után a naplók birtokába jutott, sokat törölt e 
részletekből, innen van, hogy a napló helyenként hézagossá, homá
lyossá válik. De a megmaradt részletek is a Crescentia iránt érzett 
legszenvedélyesebb szerelméről tanúskodnak.

Az ifjú Széchenyit az eszmék bősége, izgatott becs- és tett
vágy jellemezte, tetteire viszont az eszmék bősége annyira hatott, 
hogy a kivitelben gyakran ingadozást, egyikről a másikra ugrást 
láttak kortársai, azért nem tartották állhatatosnak és kitartásában 
is kételkedtek.

A Crescentia iránti szerelem nagy változást idézett elő e 
téren Széchenyiben. Céltudatossá, kitartóvá teszi cselekedeteiben. 
A kellő alapot ehhez az 1825/27-i országgyűlés szolgáltatja neki.

A szerelem háttérbe szorítja vagy magába olvasztja, vagy még 
jobban kifejleszti lelkének, jellemének sajátosságait. Erkölcsi küz
delmei pl. háttérbe szorulnak, becsvágya, hazafias érzése szerel
mének irányító hatása alá kerül, melankóliáját és öngyilkossági 
gondolatait ellenben, nagy képzelőtehetségétől is támogatva, sze
relmi bánata a legnagyobb mértékben éleszti.

Széchenyi szerelme eleinte nem volt ment a világfias céltól 
(1825 XI. 22., 1826 II. 19., 1828 II. 11.), de csakhamar megtisztult
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minden mellékgondolattól és teljesen eszményi magaslatra emel
kedett.

Szerelme nagy feltűnést keltett. Ismerősei általában kedvezőt
lenül nyilatkoztak Széchenyiről, el is ítélték őt, de bizonyos, hogy 
a kedvezőtlen vélemény kialakulását előmozdította országgyűlési 
ellenzéki fellépése is.

Széchenyiről ez időben eléggé eltérő vélemények voltak, de 
bizonyos szempontokban volt megegyezés is. Állandó önismereti 
törekvésére mutat, hogy mindent feljegyzett magáról, amiről tudo
mást szerzett.

Vay Ábrahám epikureusnak tartotta (magát sztoikusnak) (1826 
I. 28.). Hartal György azt hiszi, hogy Széchenyi Vay Ábrahám és 
a kálvinisták hatása alatt áll (1826 II. 27.). Zichy-Ferrarisék min
den rosszat mondtak róla, hogy azokat, akiket elcsábított (hogy az 
országgyűlésen vele haladjanak), magukra fogja hagyni; hogy 
alapjában nincs tehetsége; hogy szereplése már untatja és azt már 
bánni is kezdi (1826 III. 9.). Maga Crescentia is öt hibát vet sze
mére, hogy egy kissé hiú, egy kissé sok az ambíciója, egy kissé 
perfid, egy kissé gúnyos és egy kissé hamis (1826 V. 1.). Báró Med- 
nyánszky Alajos azt állította, hogy sok embert elijeszt a velük 
éreztetett nemes gondolkodásával, de félnek is tőle, hogy rá akarja 
szedni („mystificálni“) őket. (1826 VI. 6.) Esterházy Zsófia grófné 
egyetlen hibájának azt tartja, hogy az embereket mindig rá akarja 
szedni („mystificálni“) és ilyenkor olyat mond, amire nem is gon
dol; az emberek azért azt hiszik, hogy nincs jelleme. (1826 VI. 18.) 
Gróf Gyulay Ignácné viszont azt találja, hogy ő az egyetlen, aki 
állhatatos. Báró Spiegel Rabanné szerint van benne valami, egy 
bizonyos melankólia és ez okoz neki bajt, ellenben becsületes ahhoz, 
semhogy valami rosszat akarjon cselekedni. (1827 I. 5.)

Gróf Zichy Károly véleménye viszont az volt, hogy olyan, 
amilyen az atyja volt, állhatatlan és túlságos sok ideája van. (1827
III. 16.) Mária Dorottya főhercegnő úgy nyilatkozott róla, hogy 
minden nemes és nagy dologra fogékony. (1828 I. 20.) Gróf Ester
házy Kázmérné figyelmezteti őt, hogy az emberek nem hisznek 
neki; az forog közszájon, hogy nem ő vezet, hanem őt vezetik: Nagy 
Pál és Wesselényi. (1827. VII. 13.) Ugyanez a grófné, Széchenyinek 
nagy jóakarója, állandóan azzal biztatja, hogy egykor nagy lesz 
még a befolyása és hatalma. (1826 VI. 4., 1827 I. 8., 24.) Báró Brü
dern József szerint hiúsága félrevezeti őt és nagyon könnyelmű. 
(1828 II. 10.) Crescentia nem tagadta Széchenyi húga, gróf Zichy 
Lászlóné előtt, hogy tiszteli, mint senki mást; sok rosszat beszélnek 
róla, de bizonyára becsületes. (1828 IV. 6.) Gróf Nugent Laval al
tábornagy elismerte, hogy helyes és mély eszméi vannak és elég 
ereje is ezek végrehajtására. (1828 XI. 7.) Az öreg lumpok, t. i. 
antagonistái ellenben azt mondják a hozzá szító fiataloknak, hogy 
Széchenyi orruknál fogva vezeti és rászedi őket. (1828 XI. 14.) 
Gróf Waldstein János szerint az emberek nem annyira szeretik, mint 
inkább tisztelik, becsülik és félnek tőle. (1828X11.12.) Plessen grófné 
Doberanban közli vele, hogy a társaság őt vidámnak, állhatatlan
nak és érzékinek tartja, (1829 VIII. 15.) Drescher Fridrik cenzor 
elárulja neki, hogy Bécsben nyugtalanok, nem hitték, hogy ily
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következetesen kitart tervei mellett, mert „ő a lelke mindennek“. 
(1829 XII. 12.)

A kedvezőtlen vélemények, mint látjuk, váltakoznak a jókkal, 
és eléggé jellemzőknek látszanak. Többen megállapítják, hogy 
az embereket rászedi, félrevezeti. Ezt Széchenyi maga is beismeri 
és meg is magyarázza Crescentiának, aki akkor szintén e váddal 
illette őt. Már 1826 november 16-án azt írja, hogy szívesen mutatja 
magát gonosznak és romlottnak, mert kifejezhetetlen élvezet neki 
az, ha az általa lenézett emberek nem értik meg.

Még világosabban fejezi ki magát 1829 márciusában, amikor 
azt írja Crescentiának, hogy meg kell csalnia az embereket, hogy 
használhasson nekik, de azért nem szabad gondolnia, hogy őt is 
megcsalja.

Előző életéhez viszonyítva meg kell állapítani, hogy egyéni
sége kiforrottabb, megállapcdottabb, most már tervszerűen tud cse
lekedni és gyakran le tudja küzdeni ideges nyugtalanságát is. 
Mindezt elsősorban kétségtelenül Crescentia iránti mindinkább 
fokozódó lángoló szerelme idézi elő, ez cselekedeteinek főrúgója.

Crescentia iránti szerelme 1824-ben kezdődik. 1825 márciusá
ban már feltűnést kelt a társaságban. Már levelet intéz hozzá, de 
Crescentia felbontatlanul visszaküldi. 1825 április 8-án azt írja 
magáról, hogy szerelmében a legszebb diadalt aratta magán. Egy 
kitörölt levél megmaradt töredéke felvilágosít a diadalról, azt 
fogadta meg ugyanis, hogy az erény útjára kell lépnie és ez nehéz 
lehet, de sohasem borzalmas és embertelen. Franciaországi útja 
nem csillapította szerelmi érzését, mert az 1825-i országgyűlés kez
detén tovább ostromolja szerelmével Crescentiát. 1825 október 20-án 
kerülni akarja a feltűnést, mert nem szabad e nő tiszta ártatlan
ságának tudatát, boldogságát, lelki nyugalmát elrabolni. S ezt még
is írja neki (okt. 22.) azzal a kijelentéssel, hogy már most is jobb 
emberré tette, bárcsak valaha honfi- és embertársainak igaz szol
gálatot tehetne, ez az ő műve volna.

Nőismerősei azonban rossz hírét keltik. Gróf Odonell Móriené 
szemtől-szembe úgy jellemezte eljárását, hogy csaknem elvesztette 
eszméletét, mert szerinte Crescentia is azt hiszi, hogy szerelme 
nem igaz, csak komédiázik. (1825 XII. 3.) Ilyen körülmények indít
ják arra a nyilatkozatra, hogy szerelme Crescentiáhcz vagy meg
öli, vagy igazi filozófussá teszi. (1826 I. 24.)

Minthogy az országgyűlés kezdetén megtörtént vele, hogy egy 
este (IX. 19.) gróf Hardegg Ignác altábornagy, szerinte minden 
ok nélkül, mint egy diákot leszidta; ezrede, országgyűlési ellenzéki 
szerepe miatt, szolgálattételre berendelte és csak nagynehezen 
tudta kieszközölni, hogy az országgyűlésen maradhasson, elhatá
rozta magában, hogy otthagyja a katonaságot. 1826 január 30-án 
már azt írja, hogy Crescentia (jobban kifejezve az ő viselkedése) 
fogja meghatározni, tovább szolgáljon-e, vagy pedig lemondjon 
rangjáról; sőt kijelenti azt is, hogy Crescentia oka lehet annak, 
hogy egy egész nemzet regeneráltassék, ő az Amphitrite, aki a sast 
(elsősorban Széchenyit, aztán a magyart) itatja. És tény, hogy 
Széchenyi február 15-én benyújtotta a katonasághoz lemondását 
(igaz, hegy szerelmi bánatában kilenc nap múlva megbánta) és
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tény az is, hogy 1834-ben az Akadémiának ajándékozott és Ender 
János által megfestett kép egy eszmei nőt ábrázol magasra tartott 
keliellyel, amely felé egy sas repül, hogy igyák belőle. A nő Cres- 
centiát jelképezi, a sas Széchenyit és a magyart, akit Crescentia 
a sötétségből a világosság felé vezet (Széchenyit nemesíti, munká
jában elősegíti).

Széchenyi eddig Bécsben lakott, most, hogy Cresceiitiának, 
férje a budai kir. kamara elnöke lévén, Budán kellett laknia, el
határozta, hogy ő is közelébe megy lakni Pestre. Ez kitűnik 1826 
február 3-i feljegyzéséből. Itt szerelmére vonatkozó három és fél 
sornyi törlés után megjegyzi: „Mi lesz akkor a tervvel, hogy Pes
ten lakjam, mi lesz a magyar királyság regenerálásávalf‘

Szerelmi bánatát (bizonyára azt, hogy Crescentia nem hisz 
neki) elsírta barátjának, Wesselényinek, aki azt javasolta, tegyen 
esküt atyja sírjánál, hogy mindig tisztán, erényesen fogja Cres- 
centiát szeretni; de vegye magára a pokol minden átkát, ha meg
szegné 'esküjét.

Nőismerősei azonban nagyon bizalmatlanok voltak iránta. 
A fentemlített Odonellné szemére vetette, hogy Byron szerelmi 
modorát akarja követni. (1826 II. 22.) Mások is megütköztek sze
relmén, ennek hatása alatt megfogadta, hogy megmutatja, egy férfi 
képzeletében semmi sem verhet mélyebb gyökeret, mint a női eré
nyek. (1826 II. 23.) Folytonos szerelmi gyötrelmek közt belátja, 
hogy Crescentia az erényre született; világosan érzi, ha Crescentia 
komolyabb szemrehányást tehetne magának, ezt soha túl nem élné. 
(1826 III. 24.)

Üj napló könyvének első lapjára feljegyzi, hogy voltak a nők
nek, a különböző vallásoknak lovagjai, miért ne lehetnének az igaz 
filozófiának, az erénynek is lovagjai, akik az emberiség javára 
áldoznák fel magukat. Ilyennek tekinti magát. A gróf Esterházy 
Mihállyal, Wesselényivel alkotott erényszövetség célja az, hogy 
egymásnak az igazat mondják meg, esetleges hibáikat felfedjék, az 
erényre neveljék magukat és az embereket. Ez is szerelme hatá
sát mutatja,

Széchenyi a saját hibáit igyekezett belátni. Belátta, hogy nem 
tud hallgatni, többet beszél a kelleténél. Esterházy Mihály barátjá
nak is egy alkalommal „fecsegett“ szerelméről, azt, hogy Crescentia 
a kelleténél sötétebben lát, hogy körül van véve figyelőkkel. Ester
házy viszont közölte vele a bécsi felfogást, hogy Széchenyi Cres- 
centiát csak kompromittálni akarja. (1826 IV. 4.)

Crescentia e szóbeszédek hatása alatt kerüli, úgyhogy csak 
a színházban láthatja és beszélhet vele. E szóbeszédek hatása alatt 
mondja egy alkalommal Széchenyinek, hogy vagy a legrosszabb, 
vagy a legtökéletesebb ember. (1826 IV. 14.) Ez a kijelentés nagy 
hatással van Széchenyire. Találóan jegyzi meg önmagáról, hogy 
válaszúton van. Ezt a gondolatát 1828-ban az „Alcides’ Wahl“ című 
németnyelvű allegorikus elbeszélésben juttatta kifejezésre. Ebben 
is azt zengte hozzá, amit leveleiben: „Vezess, szentem, azon az úton, 
amelyen haladnom kell! Legyen szívem örökké a tied! Vezess, mint 
őrangyal az életen át, tántoríthatatlan hűséget esküszöm néked 
utolsó lehelletemig.“
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Pál bátyja, bizonyára a mendemondák alapján, el akarja vonni 
szerelmétől és rá akarja irányítani figyelmét gróf Zichy Mela- 
niera, aki még mindig változatlanul szereti; de Széchenyi nem 
tántorítható el, csak fokozódik szerelme Crescentia iránt. Hiába 
közli vele Esterházy, hogy mennyire vigyáznak lépéseire és meny
nyire gyűlölik, hiába figyelmezteti Esterházy Zsófia grófnő, hogy 
egész Bécs hamisnak tartja és hibáztatja szerelméért; örül, hogy 
Crescentiát nem, csak őt vádolják, ez legfeljebb a hazafias ügyre 
lehet ártalmas, mert neki tisztának kellene lennie minden vádtól. 
Isten látja azonban, hogy ő nem hamis; büszkeséggel tölté el a 
tudat, hogy jobb az őt környezőknél. (1826 VI. 5.)

Crescentia kijelentése, hogy valóban sok ellensége van, de 
egyesek szívből jól éreznek iránta, boldogsággal tölti el, amilyet 
életében még nem érzett. Ez ad erőt neki, hogy a bécsiek vádját 
semmibe se vegye, mert eddig egyetlen napot sem élt, amelyen 
valamely szerencsétlen szenvedélyt ne érzett volna szívében és ez 
nem volt komédia, hiszen tízszeresen érzett mindent. Most pedig 
egy nőt angyali tisztasággal szeret, rajta van, hogy lelkét arra 
irányítsa, ami szép, nemes és erényes; feláldozza magát, vagyonát, 
álmatlan éjtszakáit a közjóért, a hazája javára, de úgyszólván senki 
sem érti meg egy egész nemzetben. Bevallja, hogy a szerelem a 
múltban volt, most is az és a jövőben is az lesz cselekedeteinek 
irányítója. Lehet, hogy egyesek bolondnak, a legtöbben rossznak 
tartják, de lesznek, ha kevesen is, akik tisztelni fogják. Egyetlen 
kívánsága csak az, hogy Crescentia nyugodt és boldog legyen. 
(1826 VI. 6.)

Ezidőtájt figyelemreméltó feljegyzést tesz egy szerelmi bána
tából kifolyólag. Megállapítja, hogy a szerencsétlenség naggyá teszi, 
a fájdalom nemesíti az embereket. Lamartine pl. abbahagyta költői 
munkásságát, amióta boldog házasságban él. Azzal vigasztalódik, 
hogy ha szerencsés volna szerelmében, gyáva lenne és nem akarna 
sohasem meghalni. (VI. 8.)

Egyszer áradó szerelmében azt mondta Crescentiának: „ön egész 
lelkemet be fogja tölteni és amikor önre gondolok, mindenért lelke
sedem, ami szép, nagy és nemes.“ Crescentia így válaszolt: „Ha 
ez igaz, akkor bizonyára nem én, hanem imám okozza ezt, amelyet 
naponként az ön boldogságáért az Éghez intézek.“ (VI. 12.) Bizo
nyára a legszebb romantika ez!

A szerelem hatásának nagy bizonyítékaként újabb fogadalmat 
tesz, hogy Crescentiát a legtisztább szerelemmel fogja szeretni, 
kívánsága szerint kerüli és teljesen az országnak szenteli életét. De 
minél jobban átgondolja a vállalt szerepet, annál nehezebbnek, 
kivihetetlennek és hálátlannak találja azt az ő öreg, degenerált 
hazájában. (VI. 20.)

Van pillanat, amikor az állhatatos szerelem mégis meghatja 
Crescentiát. Ilyen pillanat volt az, amikor megfogadták egymásnak, 
hogy minden rossz híresztelést vagy egymáson észrevett hibát köl
csönösen megmondanak egymásnak. (1826 VII. 13.) De azért a hely
zet köztük nem változik, Crescentia lehetőleg kerüli, nehogy talál
kozzék vele. Széchenyiben ez a hidegség annál inkább fokozza a
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szenvedélyt. Ha rövid időre távozik Pozsonyból, nem jól érzi magát 
és alig tudja megvárni a pillanatot, hogy visszatérjen Pozsonyba. 
(VIII. 31.) Közelében akar lenni, s hogy ezt megtehesse, a neki 
kijelölt országgyűlési lakást otthagyja és odaköltözik a főtéren levő 
Jeszenák-házba, így azután szemben látja mindig Crescentia abla
kait.1 Amikor Pestre utazik, hogy a kaszinó és a lóverseny meg
alakulásának fáradságos munkáját végezze, arra a meggyőződésre 
jut, hogy Pest virágzó kereskedelmi hellyé válhat, megfogadja, hogy 
kötelességét teljesíteni fogja és szerelméhez méltó lesz, de a haza 
tömjéné Crescentiát illeti meg egykor. (1826 XI. 14.) Megállapítja, 
hogy belseje nyugodtabb lesz (ebben nagyon tévedett!), világosan 
látja rendeltetését. Megállapítja, hogy eszméiben, terveiben a této
vázás lassanként szűnőfélben van, egész élete bizonyos és határo
zott irányt vesz. Nem mellényén vagy kabátján akarja a filozófia 
templárius keresztjét viselni, hanem szívében; élete legyen hazájá
nak, az, emberiségnek szentelve; angyalának, Creseentiának, pedig 
köszöni, hogy ezt a nemes, tiszta szerelmet szívében meggyujtotta; 
csak reá gondol, szerelme eltölti egész lelkét, minden pillanatot neki 
szentel, minden jót, amit tesz, az ő műve. Tudja, hogy munkájában 
félre fogják érteni, de honfitársai önhittségét csak így támadhatja 
meg és ezt nem bocsátják meg soha. Neki pártatlannak és enge
dékenynek és mindig nyugodtnak kell lennie, semmit sem szabad 
elhamarkodnia és hallgatnia kell. Az elvetett mag ki fog kelni, de 
úgy kell eljárnia, mintha (céloz József nádorra) más hintette volna 
el. (1826 XI. 16.) Megállapítja, hogy belseje nyugodt, mint a sír, 
a vad szenvedély elült benne (ebben is tévedett!), de úgy szereti 
Crescentiát, mint egy szentet; őrangyala ő, aki az erényre vezeti. 
(XI. 17.) Erényszövetségének célja, hogy növeljék azon emberek 
számát, akik polgári erényekkel ékesek, mert ezek kisebb vagy 
nagyobb számától függ nemsokára egy nemzetnek ereje, szabadsága, 
boldogsága. A civilizáció világa ugyanis ég, ezt nem tudja már 
halandó eloltani. A további cél az erkölcsi függetlenség magjának 
elhintése, s ez biztosan kikéi, előbb vagy utóbb; semmi sem kell 
titkos úton, társaságokkal; aki csak azért erényes polgár, mert vala
mire megesküdött, az nem kell az ő szövetségébe, itt csak az öntudat 
kötelez.

Bármily kellemetlen gyötrődéssel teli az élete, retteg az ország
gyűlés befejezésétől, addig is örül, hogy egy levegőt szívhat Cres- 
centiával. (1827 I. 8.) Az országgyűlés befejezésének gondolatától is 
retteg, hogy mit tesz akkor, és nem adná egy királyságért sem, 
hogy ugyanazon helységben legyen, amelyben Crescentia lesz. (I. 29.) 
Amikor meghallja a hírt, hogy Crescentia férje esetleg elhagyja 
szolgálatát és nem lesz Pesten, azt írja, hogy méreg van szívében, 
amely meg fogja ölni; elméje pedig folyton vele foglalkozik, égő 
vágy van benne, s ezt csak a halál tudja kioltani. Nem tudja Cres
centiát már sohasem elfeledni, minden szava folyton visszaidéződik 
elméjében; minden, amit kezd és amit érez, Crescentiával kapcsola
tos; mindent megtesz, amit Crescentia csak óhajt és mindent egye-

1 Lásd a mellékelt képet!
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dűl érte tesz. (1827 I. 21.) Crescentia húgának is kijelenti, hogy 
Crescentia ébresztett fel benne minden nemes érzést. (1827 I. 27.)

Szerelnie szinte a szenvedélyességbe csap. (II. 5.) Minden kicsi
ség lesújtja. Néhányszor észrevette, bogy Crescentia látásakor 
elmosolyodott. Ez úgy hatott rá, mintha tőrt szúrtak volna szívébe, 
mert az kemény csapás volna, ha Crescentia nevetségesnek találná. 
(II. 21.) Újra és újra megismétli, hogy Crescentia keltett életre szí
vében minden gondolatot a szépért, nemesért és erényért, az ő ha
tása alatt embertársainak, hazájának, honfitársainak akarja életét 
feláldozni. (III. 4.) Ha Crescentia beteg, kétségbeesik és halálát sejti. 
(IV. 15.) Egy alkalommal egy esküvőn találkoztak, de Crescentia 
nem pillantott reá. Ez oly fájdalommal töltötte el, hogy az élet 
elviselhetetlennek tűnt előtte, mert csak ő élteti és kétségbeesve azt 
hiszi, hogy nemsokára búcsút fog mondani örökre hazájától és honfi
társaitól. (IV. 24.)

Van pillanat, amikor maga is belátja, hogy emészti magát és 
hogy ez egy 35 éves emberhez nem méltó foglalkozás, azért meg
fogadja, hogy ki kell tépnie szívéből e szenvedélyt, vagy pedig tönkre 
kell mennie, mert azt bizonyára Crescentia sem akarja, hogy egész 
életét elsóhajtozza. Elhatározza, hogy hosszú ideig nem akar írni 
szerelméről, de már a következő nap, amikor meglátja az elbájoló 
nőt, újra lobog a szenvedély és nem tudja, bolond-e, vagy pedig 
meg van babonázva. (V. 23. és 24.)

Széchenyi nem tudott belenyugodni Crescentia tartózkodó modo
rába, Kettőjük közös barátnőjét kérte közbenjárásra, hegy megtudja, 
szereti-e. A válasz azonban az, hogy tiszteli és becsüli, de szerelem
ről szó sincs. Az utána következő 11 sor kivágás magyarázat arra, 
hogy ismét panaszban keseregte el bánatát. (V. 29.) Ez a bánat 
okozza, hogy szíve csak a sír után áhítozik, mert mindenki félre
ismeri, angyala viszont eltiporja. (VI. 23.) Bánata arra is elragadja, 
hogy egy alkalommal néhány sort ír Crescentiának és ebben mérés
ről, pisztolyról írt, de sorait azzal a válasszal kapta vissza, hogy 
szűnjön meg egy szívet zavarni akarni, amelynek nyugalomra van 
szüksége, (1827 VII. 9.) Ez még inkább lesújtja, mert arra magya
rázza, hogy az a kéz taszítja el, amelyet megmentésére megragadott. 
Őrületféle fogta el és keserűségében pisztolyaira vetette magát.

Neme )kára átmenetileg örömben is van része. Megtudja, hogy 
Crescentia szerette, nehéz küzdelem támadt lelkében, az erény azon
ban győzött benne. E hírre Crescentia úgy áll előtte, mint egy szent. 
Hálát ad a Mindenhatónak, hogy mindkettejüket megmentette, mert 
egyikük sem született a bűnre, (VIII. 3.) Újabb boldog érzés fogta 
el, mert végre beszélhetett vele és hallhatta tőle, hogy mindennap 
imádkozik, halmozza el az Isten őt (Széchenyit) boldogsággal. 
Széchenyi viszont örömében arra kéri az Istent, erősítse meg aka
ratát, hogy mindig erényesebb és ily mennyei lényhez méltó lehes
sen. (VIII. 5.)

Crescentia azonban továbbra is zárkózott maradt, távoltartotta 
magától. Ez a viselkedés elkeserítette Széchenyit, talányosnak, meg- 
fejthetetlennek látta. Volt olyan pillanata is. amikor úgy látta, hogy 
a szerelem ostobává teszi és jobban szeretné, ha Crescentia gyűlölné
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(VIII. 17.), de amikor szépségében a távolból is látja, ismét ég a 
szerelemtől. (VIII. 18.) Valóban szép, gyönyörű megjelenésű nő lehe
tett Crescentia. A győri főispáni beiktatásnál egy egyszerű ember 
meglátván őt, így kiáltott fel: „Megértem most, hogy a földön menny
ország lehet!“ (1827 IX. 16.) Széchenyi szerelmi bánatában érzi, hogy 
nagy lélek fejlődik ki benne. Ha pisztolyt, tőrt, vagy mérget lát. 
nem tudja szemét levenni róla, Crescentia vitte a kétségbeesés szé
lére. Ezek a gondolatok annyira foglalkoztatják, hogy valamely for
mában (elbeszélés vagy tragédia) fel akarta ezeket dolgozni. Cres
cent iiínak viselkedése (hogy a társaságban mindenki iránt barát
ságos. vele ellenben közönyös) nagyon lesújtja s mint írja, évek 
óta a nagy szerelméért, a nagy lendületért, s eszmeiségért ez a 
jutalma. Alig tudott magához térni lesujtottságából, éjtszakája bor
zalmas lett, másnap munkára képtelen. Életének, munkája célja, 
hogy neki tessék, de azon az utón, amelyen halad, nem látja, csak 
a rágalmazás jut füléhez. (1827 XII. 30.)

A folytonos bánat sorvasztja, csüggeszti, komor felfogásúvá, 
sötétlátóvá teszi, innen van, hogy oly sokszor állapítja meg, hogy 
hiába dolgozik, Magyarország már halott.1

Bánatát közli Wesselényivel, aki részvétellel ígéri, hogy közben
jár, mint Posa (Schiller Don Carlosában). (1828 II. 11.) Elkesergi 
sírva bánatát páter Albachnak is, de tanácsa (házasodjék meg) 
sehogy sem elégítette ki, mert ez nem volna tisztességes eljárás. 
(1828 VI. 25.)

Fontos adatok vannak egyik 1828 júniusi levelében. Azt mondja, 
hogy hosszú küzdelem és kétkedések után egy hang belsejében arra 
irányította, legyen Crescentiához utolsó lelielletéig hű, foglaljon el 
olyan állást, amelyen ember- és honfitársainak hasznára válhatik, 
áldozza fel magát a közjóért, szóval legyen hozzá (Crescentiához) 
méltó. Ugyanezen levelében buzdítja Crescentiát, teljesítse hűen, mint 
anya. feleség, kötelességét, ő viszont jót fog tenni és ha a sors 
szétválasztaná őket, Creseentiának távoznia kellene, ő, mint akit a 
Gondviselés Magyarországba helyezett, itt fog kitartani hűen.

E levelet is hiába írta, mert Crescentia nem fogadta el, sőt 
megtörtént most már az is, hogy még a színházból is elmaradozott, 
ahol néhány szót válthatott vele. Minthogy levelében azt kérte, hogy 
ne ejtse el, legyen a szó legnemesebb értelmében testvére, Crescentia 
viselkedése elkeserítette. Azt írja, hogy egyrészt Crescentia az oka. 
hogy Pesten van, másrészt viszont kerüli őt. Úgy látja, hogy azt 
kívánja, lője agyon magát. (VI. 26.)

A folytonos remény és kétségbeesés közt utolsó leheljeiéig hűsé
get esküszik a legszebb, a legerényesebb, legnemesebb nőnek; s bármi 
történjék vele, amíg él, határtalan szerelmének becsületes bizonyíté
kait akarja adni. (VII. 6.) Életének munkája az, hogy becsülését, 
szerelmét elnyerje. A tanunélküli erény az emberben a legfensége- 
sebb. erre akar törekedni, pályáján kitartani, csak Crescentia ismerje 
meg és el értékét egykor, ez legyen egyedüli jutalma. (VII. 21.)

Napló, 1827 XII. 31., 1828 T. 2., 1828 VIII. 3., IX. 4.
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Isztriái útjában a legnagyobb vágyakozás fogja el Crescentia 
után, mint írja, „leküzdhetetlen honvágy, de nem egy ország“, hanem 
Crescentia után. (VII. 27.) Fiúméban vallja be, hogy az őrületes sze
relem az a forrás, amelyből minden cselekedete fakad. (1828 VIII. 3.)

A sok panaszkodást maga is szégyenli, kívánja, hogy nemes 
büszkeség élessze fel és megfogadja, hogy földi pályáján életének 
minden pillanatát a legfenségesebh, legönzetlenebb, legtisztább sze
relemnek szenteli, amelyet csak férfi valaha érzett egy nő iránt. Szí
vét, becsülését elérni egyetlen célja, legyen tehát száműzve minden 
gyengeség. Rögtön belátja, hogy szép a szándék, ám végtelen nehéz 
azt teljesíteni, de aki nem tudja, sohasem is sejti a szerelem hatal
mát, Valóban képes a világot sarkaiból kiemelni. (1828 VIII. 8.)

Fiumei útjából hazatérve az örömtől reszket a szíve, hogy 
viszontláthatja Crescentiát, még a mérget beszívni is örül. (VIII. 20.) 
Amikor azonban hazatér, megállapítja, hogy aki csak látta, tiszte
lettel volt iránta, csak Crescentia nem ismeri el értékét (IX. 3.), 
mert hideg iránta. Természetes, hogy lemondással dolgozik és Pest 
utálatos előtte. Valóban, ritkán megtörténik, hogy Crescentia ked
ves hozzá, egy-egy kijelentést tesz, mint „első és utolsó dolgom napon
ként, hogy önért imádkozzam“ (VII. 15.), vagy beszélget, tréfálkozik 
vele. Ilyenkor jóságától meg van hatva és nyugodt lesz egy-két 
napra. (1828 IX. 21.) Ily nyugodt pillanatai után azonnal igen heves 
kitörések következnek. Egy alkalommal (1828 X. 12—3) abban a sze
rencsében részesül, hogy meglátogathatja Crescentiát Lébényszent- 
miklóson, de Crescentia viselkedésével sehogy sincsen megelégedve 
és sokáig ott van benne az a régi gondolat, hogy Crescentia soha
sem fogja értékét belátni, de azért tovább akar dolgozni, hogy méltó 
legyen hozzá, ne pedig csak annak lássék.

Bántja, hogy elzárkózik előtte; aggódik, mert Crescentia beteg 
lett. Amikor meghallja, hogy télen át Bécsben fog tartózkodni, úgy 
érezte magát, mintha tőrt döftek volna szívébe, épúgy kellemet
lenül érinti a hír, hogy férje nyugalomba akar vonulni és Pestről 
eltávozni. Az a lehetőség, hogy Crescentia esetleg meghal, vagy 
hogy nem fog Budán lakni, fájdalmasan rezegteti meg szívét 
(XI. 11), annál inkább, mert Crescentia még betegségében is lehe
tőleg távoltartja magától. Crescentia bálján azonban mégis láthatja, 
de az, hogy az étkezésnél nem mellette ül, kétségboejti, és így fakad 
ki naplójában (1829 II. 8.); „Ne haragudj reám, hazám, reád nézve 
el vagyok veszve, életem fáklyája eltörött, géniuszom eltiport!“ Két 
sor törlés után így ismétli meg e gondolatát; „Oh, mivé tehetett 
volna engem, mit e rothadásra átmenő országból! Most minden 
darabokban összeomlik!“

Ugyanekkor írja meg Lebensregeln címmel Crescentiának 
aggódó panaszait és kívánságait, mit tegyen egészsége helyreállí
tására, hogyan viselkedjék vele szemben. A Lebensregeln első vál
tozatából állításaim bizonyítására a következőket kell kiemelnem. 
Megírja ebben Széchenyi, hogy minden házi boldogságról lemondott, 
hogy „nincs boldogság erény nélkül“, hogy ő tette jobb emberré és 
működésre a legnemesebb helyre állott. (483. 1.) Felhívja Crescen
tiát, hogy szeresse őt, mint ezen hátramaradt ország géniuszát, mint 
ahogy ő Crescentiát őrangyalaként szereti. Lelkesítse őt minden
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nagyra, amint ő mindig tisztelni fogja, ha a hű feleség, gyengéd 
anya kötelességét teljesíti. Megállapítja, hogy ez a győzelem maga 
felett sok küzdelmébe került, mert ő is csak húsból és vérből való. 
(484. 1.) Boldogok nem lehetnek e földön, tekintsen az ég felé, de 
ezt csak „hűségesen teljesített kötelességgel“ lehet tenni. Crescentia 
legyen a női erények példaképe és gondoskodni fog, hogy gyermekei 
Magyarország új korszakát kezdjék meg. Neki (Széchenyinek) ellen
ben az ország jótevőjének kell lennie, a művészeteket, tudományokat 
kell pártolnia, boldogságot kell hoznia a kunyhóba, erényt a nagyok 
palotájába, mert méltónak kell lennie szerelméhez. Örökre lemon
dott a házasságról, az elnyomottak, a gyengék, az üldözöttek lovagja 
akar lenni; idejét önképzéssel, tapasztalatok gyűjtésével és Crescen
tia közelében akarja tölteni, hogy ugyanazt a levegőt szíja. Ha 
Crescentia férje Becsbe kerül, vagy nyugdíjba, akkor úgy fogja 
intézni ügyeit, hogy mindig közelében lehessen és soha se távozzék 
közeléből, de azért sokat fog Pesten is időzni.1 (486—7. 1.)

Ügy látszik, ez idő óta némi enyhülés állott be; a keserű, pa
naszos, fájdalmas hang elhalkul. Ez időtől fogva fontosabb leve
leit elküldi Crescentiának, hogy lássa működése terét.

Így kérte, hogy a tudós társaságunk számára találjon fel 
alkalmas pecsétet, mert az Isten tudja, hogy ő e társaságnak elő
idézője és alapoka. Ezt nem szégyenli bevallani, ópúgy, ahogy 
büszke arra is, hogy ő tette jobb emberré, és hogy semmi sem 
volna nélküle, és bizonyára ájultan összeroskadna, ha elejtené. 
(1829 II. 18.)

És ez időtől fogva Crescentia egy-egy levelet el is fogadott 
Széchenyitől. Egy ilyen levelet megörökített naplójában. Ebben 
az ifjú gr. Zichy Jenőnek írt levelét küldve kijelenti, hogy célja a 
növekvő nemzedékre áldásosán befolyni, mert minden a polgári eré
nyeken alapszik. Egy másik levelében elküldi Berzsenyi A magya
rokhoz című ódájának általa eszközölt fordítását, ezzel egyrészt 
Crescentiát a magyarul való tanulásban akarja segíteni, másrészt 
Berzsenyi fenséges eszméivel akarja megismertetni. Majd kifejti, 
hogy szerelmük csak az erényen alapulhat. Ez Crescentia érdeke, 
de az övé is, ha azt akarja, hogy virágozzék az, amihez hozzá
kezdett, Hadd tudják az emberek, hogy nemes barátság köti őket 
össze, nem kell ezt Crescentiának szégyelnie, amint ő sem azt, hogy 
ily nemes lény a legnagyobb befolyással van mindarra, amihez 
csak hozzáfog. Gondolja el Crescentia, hogy milyen munkához 
fogott. Hogyan irtsa ki a Berzsenyi említette viperafajzatot, amely- 
lyel országunk be van vetve. Neki nemes misztifikátornak kell 
lennie, az embereket félre kell vezetnie, hogy használjon nekik. 
Szerepét átgondolta és erőt, kitartást érez magában a kivitelre, de 
Crescentiának nem szabad megzavarodnia cselekedetein, mert akkor 
elhagyja ereje. Tudja, hogy mindenki el fogja hagyni és amikor 
még nem ismerte Crescentiát és kérdezte magától, hogy Magyar- 
országot kiragadja-e rothadásából, nem volt bátorsága ily munká

1 E levél második szép változatában tömörebben, enyhítve adja elő 
Széchenyi gondolatait és olyképcn módosítja vagy csoportosítja érveit, hogy lehe
tőleg meggyőzze Crescentiát. (494. 1.)
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hoz fognia, mert borzasztó volt előtte a gondolat, hogy senki sem 
értené meg. De amikor Crescentiát megismerte, egy belső hang 
azt súgta neki, hogy ő ki fog tartani mellette. Határozzon Crescen
tia, terjessze-e a jót, az erényt, vagy nem. Ha nincs bizalma benne, 
feladja szerepét, könnyebb pályát választ és azon igyekszik jót 
tenni kisebb körben, mert Crescentia nyugalma drágább előtte, 
mint hazafiai; boldogsága közelebb áll hozzá, mint hazájáé. (1829
III. 10.)

De Crescentia nagyon késett a válasszal, s ez a „határozatlan
ság“ az egyébként is akkor beteg Széchenyinek nagyon komorteljes 
napokat okozott. Tizenegy nap után maga ment el, hogy megtudja 
a választ, de ez ki van törölve vagy ki van vágva (IV2 lap) napló
jából. Ez az állapot jó ideig tartott. Növelte izgatottságát beteg
sége is, de azért lázban is Budára ment, hogy Crescentiát lássa 
a színházi páholyban. Egyszer így kiált fel naplójában: „Istenem, 
miért nyomsz el engem és az országot (IV2 sor törlés)!“ (1829. IV .26.) 
Máskor azon búslakodik, hogy kezdeményezései tönkremennek, őt 
kinevetik, elfelejtik, mert úgyszólván egyedül mit tegyen. Nem is 
akart ily nagy munkához fogni, de Crescentia (állott előtte). 
(1829 V. 2.)

Németországi útjában Crescentia képe lebegett folyton előtte, 
sokszor unatkozott, lelke fájt Crescentia után. Amikor hazatér és 
meghallja, hogy jövedelmében 17 ezer forint hiány mutatkozik, e 
hír leverte, az élet már utólatos neki, mindent szürkén lát, 
lakása, lovai, emberei nem tetszenek neki, úgy látja, hogy nincs 
barátja, sem hazája, csak egy fénypontja van a háttérben: Cres
centia, de ha ez is eltűnik, semmi sem tartja többé az életben. 
(1829 IX. 19.)

Pestre érve, időnként „égi erő“ érzete ébredt benne, de ez 
egyedid Creecentiától függ. Alig tudja várni a pillanatot, hogy 
viszontlássa. Hiába hivatkozott anyjának és férjének paran
csára, Crescentia nem fogadta. Bánatát csak az enyhíti, hogy Cres
centia üzentet neki másnap és indokolja eljárását. Ez némileg 
visszaadja nyugalmát és, mint Crescentiának írja, meg akarja tar
tani jelszavát, azért sokat dolgozott saját nemesítésén és Magyar- 
ország javán; megfogadja neki, hogy kizárólag e két nemes cél
nak fog élni és semmit sem fog elmulasztani, hogy a célhoz köze
ledjék. (1829. X. 3.) Sajnos, Crescentia nem fogadta és elképzelhető 
panaszkodása, mert hisz már 129 napja nem látta.

Az 1829. év vége nagy aggodalmat hozott Széchenyire, mert 
Crescentia (december 18) beteg lett. Széchenyit nagyon aggasztotta 
Crescentia egészségi állapota, s volt oly pillanata, amikor felteszi 
a kérdést, nem ő-e az oka annak, ha e nemes lény ily korán meg
hal.1 (1829 XII. 21. és 30.) Ennek tulajdonítható, hogy nem vár már

1 Ez a feljegyzés világot mutat arra, hogyan keletkeztek Széchenyiben az 
ilyen önvádak. Ha Crescentia meghalt volna, magára vette volna a vádat, amint 
magára vette sógornője, továbbá gróf Hunyadv Gabriella halálának okát, bár 
óvekig nem volt velük kapcsolatban. Így vette magára egy ideig Seva nevű sza
kácsáéit a vádat, amikor ez az 183,0 i konstantinápolyi útjából való visszatérés 
közben meghalt; így 1835 után egy ideig gróf Zichy Károly ért is.
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boldog· órát, és azt hiszi, hogy Magyarország el van nyomva, az ő 
szava elhangzik, fáradozásának nem lesz gyümölcse, minden csak 
szép álom volt.

Szerelmi szenvedélyének erejét, mélységét legjobban mutatja 
az a körülmény, hogy még azzal sem törődik, ha nevetségessé válik, 
inkább azt akarja, minthogy rossznak tekintsék. (1828 II. 14., 25., 
1829 III. 1.)

Maga a szerelem mindkét részről sok romantikus vonást 
árul el. Ilyen például az, hogy Széchenyi németországi útja előtt 
egy medaillont készíttetett Crescentia számára és e szavakat vé- 
sette be: „A legnemesebb barátság kössön össze bennünket“ — „Az 
utolsó lehelletig igaz és hű“. (1829 VII. 10.) Crescentia szintén 
készíttetett ily medaillont és ezt Széchenyi meg is tekinthette. Ezen 
ilyen bevésés volt: „Csak önnemesedés és Magyarország java le
gyen a bennünket összekapcsoló cél“ — „Ha minden ingadoz, marad 
a hit“. (1829 XII. 8.) Ilyen az is, hogy elutazása előtt egy képet 
(Jézus' feltámasztja az ifjút) küld emlékül, jelképezni akarván azt, 
hogy őt is így feltámaszthatja, ha testvéri szeretettel viselkedik 
iránta.

Széchenyi szerelmét és a bús érzelmeket mélyen átérezte. Ezt 
nemcsak a fenti jellemzés igazolja, hanem mások nyilatkozata is. 
Gróf Batthyány Imréné azt óhajtotta, hogy úgy legyen szeretve, 
amint Széchenyi szeret. (1829 III. 22.) Gróf Szécsen Miklósné véle
ménye szerint Crescentiának meghatva kellene lennie ily nagy 
állandó szerelemtől, de viszont méltó is arra. (1828 XI. 25.) Báró 
Orczy Teréz figyelmeztette, ne legyen oly melankolikus, ez nem 
vezet célra, de nagyon nagy kívánság volna is, hogy Töggenburg 
lovagot utánozza. (1829 I. 27.)

Volt olyan is, aki Crescentiát figyelmeztette, viselkedésével, 
hidegségével ne kínozza annyira a szegény Stefferlt. (1829 III. 22.)

De Crescentia is szerette Széchenyit, ezt azonban semmiképen 
sem mutathatta, mert ellenkezésbe jutott volna kötelességével és 
erényes felfogásával, másrészt mindenki árgus szemekkel figyelte. 
Ö valóban megállotta helyét és távol tudta tartani Széchenyit. 
Annyira hatott Széchenyire, hogy ennek viselkedését még Cres
centia férje is kifogástalannak tartotta és gyakran meghívta (pl. 
1828 XI. 26.). Megtörtént, hogyha Crescentia nem akart ebédhez 
jönni, maga a férj beszélte rá feleségét, hogy jöjjön (1829 I. 9.), 
sőt megtörtént az is, hogy keservesen panaszkodott neki Crescen- 
tiára. (1829 XI. 20.)

A „Lebensregeln“ című levelek mutatják, hogy Crescentia fél
tékeny volt Széchenyire. Széchenyi viselkedését számontartotta és 
szemére vetette, ha alkalma nyílott reá. A legjobban igazolja azon
ban Crescentia szerelmét a Széchenyi-Múzeum egyik ereklyéje, egy 
papírlap, amelyen Crescentia az 1829-ben elfogadott néhány levél 
hamuját 1829 május 30-án pecsét alá tette és alája e szavakat írta: 
„Nagy küzdelmen mentem át és győztem. A legnagyobb jutalom 
jutott osztályrészemül egy nagy tettért; lelkem nyugodtabb lett 
és ő (t. i. Széchenyi) változatlanul drága maradt nékem.“1

G róf S zéchenyi I s tv á n  é le te  és m űködésé.
I II
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Egy szemponttól Széchenyi akart Crescentiára hatni. Amikor 
Lovukrul című műve megjelent, azt mondta neki Crescentia, hogy 
reméli, ha új munkát ír megint, azt németül írja. Széchenyi erre 
megjegyzi, hogy nem megy oly úton, amelyen Crescentia láthatja 
őt, (1828 III. 10.) Széchenyi ugyan gondoskodott arról, hogy műve 
német fordításban megjelenjék (később a Hitel is), de abban nem 
engedelmeskedett Crescentiának, hogy műveit németül írja, inkább 
azt akarta elérni, hegy Crescentia megtanuljon magyarul. Szemére 
hányja, hogy házában senki sem gondolkodik magyarul, ő sem 
tud, ami nagy szégyen. Crescentia meg is ígéri neki, hogy egy év 
múlva majd tud magyarul is. (1828 IX. 28.) Tanul is, sőt Széchenyi 
gondoskodik alkalmas magyar tanítóról is, Lengyel személyében. 
(1828 XI. 14.) Amikor németországi útjáról visszatér, számunkén 
tőle, tanult-e magyarul. (1829 XI. 21.) Egyelőre Crescentia csak 
annyira vitte, hegy egy-egy alkalommal több magyar szót mon
dott el neki, vagy pedig egy alkalommal a levélborítékra a címet 
magyarul írta. Széchenyi ennek is nagyon örvendett. Később, ami
kor Crescentia felesége lett, újból arra törekedett, hogy magyarul 
megtanuljon, de e törekvését igen mérsékelt siker koronázta.

A fentiek azt bizonyítják, hogy Crescentia iránti szerelme 
Széchenyi életében nagy változást idézett elő.

Az erény nehéz útjára lépett, megnemesítette önmagát, hozzá
fogott Magyarország regenerálásához, munkájában tervszerű el
járást és kitartást tanúsított.

Találóan írja önmagáról is Széchenyi, hogy az igazi szerelem 
a legnagyobbra képes, képes a világot is sarkaiból kiemelni. Képéé 
volt arra, hogy Széchenyi minden jellemvonását a legnemesebb érte
lemben a maga hatása alá vonja, hihetetlen erőt, kitartást adjon 
munkájában, hogy egy szunnyadó népet fel tudjon rázni és a hala
dás útjára vezetni, ezért van Crescentia a nagy magyar nők pan- 
theonjában.

2. FEJEZET.
Szerelmének hatása lelki tulajdonságaira.

Széchenyi egyéniségében kortársai több felötlő vonást figyel
tek meg és ezeknek nyomait naplója is igazolja. Ilyen volt az. érzéki
ségre való hajlása, az a hibája, amely későbbi önvádjainak főfor
rása lett. Szigorú és nem egészen jóakaratú nőismerősei ismerve 
o hajlamát, szemére hányták, hogy Byron modorát utánozza és hogy 
Crescentia elleni szerelmében is színlel. (1825 XII. 3., 1826 II. 22.) 
A lángoló szerelem ereje és hatalma alatt ez időszakban ugyan a 
háttérbe szorul e hajlama, de azért nyomai most is megvannak. 
Nem egy kitörölt részlet erre vonatkozik.1 Különös ismertetőjelei ily 
tüneteknek, hogy ilyenkor a visszaesés bánatában gyakran arra 
panaszkodik, hogy egy felsőbb hatalom űzi célja ellenében. Egy 
alkalommal pl. így fakadt ki maga ellen: „Én akarok egy népet 
regenerálni! Halálosan nevetséges, ilyen gyengeséggel ily munkára 
merészkedni; mily szemtelenség!“ Még kétségteleneb bűi bizonyítja

Napló, 182G I. 10., 28., II. 7... 19., 21. 1828 XI. 17., 1829 X. 14.
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következő írása, hogy a szerelem hatása alá kerül e hajlama: „Ha 
csak a háttérben pompáé alakját látom, óh, magamtól félek! Minden
ható, tarts meg, vagy inkább emelj bennünket az erény legmaga
sabb pontjára. Oh, a tisztaság geniusa, erősítsd meg az égi tüzet 
kebleinkben és olts el minden érzékiséget!“ (1828 II. 11.)

A becsvágy előbb is, most is jellegzetes sajátsága és szinte lázas 
és sokoldalú tevékenységben nyilvánul. Igaza volt gróf Zichy Károly- 
nak, Széchenyinek nagyon sok ideája volt és ebben tényleg atyjára 
hasonlított. Az országgyűlésen minden fontosabb kérdésnél jelentős 
felszólalásával tűnik ki, emellett Károlyi Györggyel kaszinót léte
sít, megteszi ajánlatát a nemzeti nyelv felvirágzására, Pozsonyban 
lóversenyt rendez; a kaszinó és lóverseny Pesten való állandósítását 
úgyszólván egyedül Széchenyi hajtja végre; részt vesz a társasági 
életben. Becsvágya, hegy elismerjék tevékenységét, hogy a társaság
ban méltányolják; ha ez nem történik meg úgy, ahogy ő várta vagy 
remélte, már mellőzést lát, meg van sértve. De e jellemvonása is 
szerelme hatása alá kerül, mert munkáiban később mindig az az 
óhaja, hogy csak Crescentia méltányolja érdemeit és hogy egyedül 
Crescentiae legyen az érdem minden tettéért, neki szóljon egykor 
hazája részéről az elismerés (a tömjénfiist).

Könnyelműséggel is vádolta magát Széchenyi. Ebben az idő
szakban egyetlen alkalommal így fejezi ki e vádját életére vissza
tekintve (1826 XII. 17—8.): „Az Isten látja az, ember szívét. Hideg, 
kemény, érzés télén vagyok-e? Nem volnék-e kész szívem vérével 
mindazt jóvátenni, amit könnyelműségből tettem; nem vagyok-e 
kész életemet embertársaim javára áldozni és mégis mind e meleg
séggel és keblemben minden szeretetérzéssel talán egyetlen embert 
sem tettem boldoggá, de szerencsétlenné többeket.“ Ugyanezt a hibá
ját érti több alkalommal, amikor az életére visszatekintve úgy látja, 
hogy nagyon kevés sikerült neki életében, a legtöbbször ügyetlenül 
fogott a dologhoz, vagy szerencsétlenül járt el. (1827 I. 24., XII. 6.) 
Ezt az önvádat, a könnyelműséget közelebbről vizsgálva, azt figyel
hetjük meg, hogy azon a nem eléggé megfontolt hirtelen elhatáro
zást, a vakmerő, belevágásszerű cselekvést értette. Ez ifjúkorában 
gyakrabban megtörtént vele. Elég volt barátjának, ismerősének egy 
kétkedő szava, hogy nem mer valamit megtenni, és kész volt a leg- 
vakmerőbb cselekedetre. Crescentia iránti szerelnie a határvonal. 
Ezentúl ily cselekedetei megszűnnek, de emléküket a szerelem kese
rűsége megőrzi. Ez időszakban úgy emlékszik vissza ifjúkorára, 
hogy könnyelmű volt, hogy életében kevés sikerre tekinthet vissza.. 
Később azonban mind nagyobb bánat fogja el ily tetteire való 
viszaemlékezósekor és kialakul benne az a kitörölhetetlen önvád, 
hogy az érzékiség és oz az ifjúkori könnyelműség, amelyet találóan 
Ungereimtheitnek nevez, minden bajának forrása. És igaz, ezek a 
képtelen vagy visszás ifjúkori csínyjei vagy meggondolatlanságai 
táplálták a legnagyobb mértékben szomorúságát, melankóliáját.

Ebben az időszakban sok kortársa, különösen nemjóakaratú 
uőismerősei Széchenyit állhatatlannak, változékonynak tartották, 
ilyennek tartotta Széchenyit gróf Zichy Károly is. S minthogy 
Crescentia előtt gyakran ismételgették e véleményüket, Crescentia 
is hitelt adott annak, szemére is vetette Széchenyinek és Széchenyi

III*
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több alkalommal védekezett is ez ellen. Báró Brüdern József is azt 
veti szemére, hogy hiúsága tévútra vezeti és nagyon könnyelmű. 
(1828 II. 10.) Németországi útjában is egyik ismerősének jellemzése 
szerint a társaság nem tartja állhatatosnak. (1829 V ili. 15.) Nem 
lehet tagadni, az ifjúkori Széchenyi szerette a változatosságot és 
ez kihatással volt állhatatosságára is. Ebben a korszakban maga 
is bevallja ezt magáról, kijelentvén, hogy szeret az embereknek 
olyat mondani, hogy elképedjenek, hogy félrevezesse őket; meg
tette tréfából azt is, hogy összejövetelek alkalmával szándékosan 
zavart idézett elő. Nem egyszer írja magának Crescentiának, hogy 
„becsületes komédiásnak, nemes mystificatornak kell lennie, az 
embereket meg kell csalnia, hogy használjon nekik“. (1829 III. 10.) 
Természetes, hogy sokan állhatatlannak tartották ily tettei miatt. 
Viszont kétségtelen, hogy szerelmének hatása alatt ily változé
konyságra valló tettei ritkábban fordultak elő és ezek is teljesen 
jó irányba terelődtek.

Gróf Gyulay Ignácné már 1827-ben (I. 5.) azzal bátorítja, hogy 
ő az egyedüli állhatatos, kitartó (a munkában és szerelemben). Ezt 
igazolja gróf Szécsenné is 1828-ban (XI. 25.). Munkásságában való 
állhatatossága miatt, mint Drescher cenzortól értesül, Becsben 
nyugtalankodtak, nem hitték, hogy ily következetes, állhatatos és 
kitartó lesz, (1829 XII. 12.)

Volt azonban Széchenyinek egy nagy erénye, az önismeretre 
való törekvése.

Előző életében is látjuk az önismeretre való törekvését. Itt e 
korszakban e törekvése céltudatossá válik szerelmének hatása 
alatt. Szeretett egy nőt. Célja nem volt kifogástalan. Amikor látja 
a nő nagy erényét, nem késik naplójában bevallani gyengeségét, 
elismerni az imádott nő nagyságát. Látja az, erény nagysága mel
lett az ő parányiságát és ez az önismeret arra bírja, hogy ő is az 
erény nehéz útjára lépjen. Önmagát és hazáját akarja megrefor
málni, hogy méltó lehessen a nagy nőhöz. Erényszövetséget köt 
két barátjával, megfogadják egymásnak, hogy figyelmeztetni fog
ják egymást, ha kell tévedéseikre, hibáikra, mert csak akkor tud
nak hatni honfitársaikra, akkor terjeszthetik a polgári erényeket, 
az erkölcsi függetlenséget, ha maguk is erényesek és erkölcsileg 
függetlenek.

Barátai többször élnek a figyelmeztetés jogával. Egyszer 
(1826 III. 4.) azt írja, hogy két barátjával való viszonya néha kelle
metlenné válik, mert kérdőre vonják, megróják tetteiért, mintha 
ők észben, erényben felülmúlnák őt. Máskor azt látja, hogy min
denki neveli és piszkálgatja őt. Önismeretre törekvését mutatja 
erre adott válasza, hogy vagy nagyon rossz lehet, vagy pedig sokat 
kívánnak tőle. (1826 VII. 11.)

Az a hír, hogy Wesselényi vadásza a rossz bánásmód miatt 
megszökött, nagyon lesújtotta, mert a legigazságosabb ember szen
vedélyességével egy becsületes fickót az akasztófa alá viliét. Wesse
lényit okolta a bajért. Kijelenti, hogy így nem beszélhetnek az 
emberiség emancipációjáról, szabadságról, liberalizmusról és ke
resztény filozófiáról, először önmagukat kell reformálni azzal, hogy 
az alázatosság és az önmegtagadás iskoláját járják. Wesselényit
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nagyobbra értékelvén magánál, milyen igazságtalan, kemény és 
szenvedélyes lehet tudtán kívül ő. Figyelmezteti Wesselényit gyen
geségére, mert kötelességük egymás felett őrködni, kölcsönösen 
hozzájárulni erkölcsi kiképzésükhöz és tökéletesedésükhöz, a filo
zófia templáriusaivá kell lenniök. (1826 XII. 10., 1828 I. 28—9.)

Egy évvel később ugyanily alkalommal szintén figyelmeztette 
Wesselényit, megbeszélésük után pedig könnyes szemmel meg
esküdtek egymásnak, hegy továbbra is megróják egymásban a 
hibákat, hogy tökéletesedésükön munkálkodjanak.

Széchenyi valóban a legkomolyabban igyekezett az önismeret 
kelyhét kiüríteni. Fiumei útjában egy alkalommal ágy jellemzi e 
tevékenységét, hogy rendkívül megrendülve érzi magát egészség
ijén, hírben és vagyonban; életének egyik felét azzal töltötte, hegy 
ostobaságokat követett el, a másikat azzal fogja, hogy azokat jóvá- 
tegye. (1828 VIII. 7.) Ez is mutatja, hogy tényleg válaszúton van: 
a szerelem megnemesíti gondolatban is.

Az önismeretre való törekvés arra is sarkallta Széchenyit, 
hogy pártatlan legyen. Ennek kétségtelen bizonyítékát adta az 
országgyűlésen, a tömeg ítéletével nem törődve a vallási viták 
(1826 T. 5., II. 27.) és a jobbágytelki nemesek összeírásánál. (1826 
VII. 8.) Egyébként nagyra becsülte a közvélemény szavát. Amikor 
1826 végén (XI. 13.) Pestre utazik, hogy a lóversenyt és a kaszinót 
létrehozza, megtekinti az atyja által alapított Nemzeti Múzeumban 
édesatyjának nagy arcképét és szíve örömtől dobog, mert boldog
ság a honfitársak tisztelete.

Az önismeret sok szép gondolatot fakaszt Széchenyiben. Ilyen 
pl. az a gondolata, hogy a baj az embert naggyá teszi; a fájdalom 
nemesíti az embereket. Máskor azt találja, hogy a nyelvek töké
letlenségéből ered a legtöbb baj és a legnagyobb időveszteség, mert 
nincs oly szó, amelynek más szavakkal kapcsolatban vagy egyedül 
is értelme meg ne változzék, ezért van annyi pör, nem világos tör
vény stb. Ilyen gondolata az, hogy meggyőződése szerint az em
beri tudás határtalanul elő fog haladni és semmi sem képes azután 
feltartóztatni a művelődést. Ilyen az is, hogy a szerencsés ember 
maga köré gyűjti az embereket, a szerencsétlen elől ellenben min
denki menekül, mintha a szerencse örökölhető, a baj eltaszító 
volna, és ez talán igaz is. Ilyen az is, hogyha az ember mindig mér
sékelt, józan és hallgatni tud, előbb vagy utóbb bizonyára túl
súlyra jut.1

A szerelem sarkallta az önismeretre és az erény nehéz útjára, 
az önismeret segítségével fejlesztette magában a határozottságot, 
a tökéletesedésre való törekvést, a szép, nagy és nemes dolgokért 
való lelkesedést. Mily meghatóan és szépen fejezi ki ezt a követ
kező imája; „Mindenható Isten; hallgasd meg állandó imámat, 
töltsd meg szívemet angyaltiszta szeretettel embertársaim, hazám 
és honfitársaim iránt; világosíts fel egy cherub szellemével és 
gondolkodó képességével; engedj a jövőbe pillantanom, a jó magot 
a gonosztól megkülönböztetnem; tudasd velem, mit és hogyan kezd
jek, hogy egykoron a rámbízott tőkéről számot adhassak; gondol-

Napló, 1826 VI. 8., 18., IX. 9., 24., 26.
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kcdni és dolgozni akarok éjjel-nappal egész életemen át; engedd a 
jót megfogamzani, tipord el születésében azt, ami rossz gyümölcsöt 
hozhatna: segíts nékem, hogy magamban minden szenvedélyemet 
elnyomhassam; engedd, hogy lelkem igaz alázatosságában tekint
hessek és kezdhessek mindent e világon és engedd, hogy az angyalt 
(t. i. Crescentiát), aki engem megvilágít, békében és csendes bol
dogságban lássam élni“. (1826 XII. 10.)

Az önismeretre való folytonos törekvésben sokszor azt látja, 
hogy küzdelmei ellenére mégis sokszor jobb az őt környező ember
társainál. Ez büszkeséggel tölti el, de mindig elismeri, hogy ezt 
angyalának, Crescentiának köszönheti.

Széchenyi valóban az emberi nagyság kétségtelen jelét adja 
az önismeretre való törekvésében. Az egész világirodalomban, az 
egész világ politikai egyéniségei közt — talán Franklint kivéve, 
aki Széchenyinek is ideálja volt —, valóban nem találunk egy má
sik oly embert, aki leplezés nélkül beváltaná gyengeségeit és téve
déseit, aki ugyanígy beváltaná, hogy a nagyra,szépre, erényre más 
vezette.

Az önismeretre való törekvés azonban egy tekintetben hátrá
nyos volt Széchenyi lelki életének fejlődésére. Gyengeségei ellen 
való folytonos küzdelme melankóliára hajló lelkének folytonos 
tápot adott és elősegítette az önvádak erősbödését. Ebben hathatós 
támogatók voltak még lelkének túlságosan érzékenysége, továbbá 
élénk és izgatott képzelete.

Széchenyi lelke annyira érzékeny volt, hogy a legkisebb külső 
hatás a legnagyobb izgalomba hozza lelkét. Ezt legjobban mutat
ják szerelmi bánkódására vonatkozó feljegyzései.

Széchenyi maga is elismeri egy szerelmére vonatkozó törlés 
után, hogy igen nagy képzelőtehetsége van. (1826 III. 26.) Wesse
lényinek meg éppen azt írja (1826 V. 6.) Crescentiával kapcsolat
ban, hogy tudja, mennyire nagyít mindent képzelődése szerfeletti 
csapongása miatt, mert benne a képzelődés nagyobb, mint lelkének 
többi tulajdonságai (ítélő- és emlékezőtehetsége). Nemcsak nagy. 
élénk, de izgatott is volt, úgyhogy a fájdalmat, a bajt a kelleténél 
nagyobbnak érzi és látja. Egy alkalommal pl. éjjel Crescentia abla
kait kivilágítva látta. Azt hitte, hogy beteg; halálfélelmet állott ki; 
feltevéseit valószínűnek látta, t. i., hogy hamar meg fog halni; 
ezért 5 órai agóniában volt, halálos verítékét százszor letörölte 
homlokáról, vérere, szíve izzott, amíg reggel meg nem tudta, hogy 
Crescentiának nincs semmi baja.

Nem egyszer azt írja Crescentiával kapcsolatban, hogy van
nak pillanatai, amikor közel van a kétségbeeséshez, mert előre 
érzi, hogy Crescentia esetleg velőgyulladást kaphat és meghal. 
(1826 X. 24., 1827 IV. 15.) Igen gyakori, hogy ilyenkor a szellem- 
világgal lát kapcsolatot. Egy alkalommal még azt is boldogságnak 
tartja, hogy gróf Zichy Károly meghívja és egyik kis fia vele 
barátságos. Az fáj mégis, hogy Crescentiát nem láthatja, mert 
beteg. Ez nagyon hat reá. Lehetetlennek hiszi, hogy már sokáig 
éljen; lassanként oszlásnak indul, szemei előtt minden szürke, gyak
ran áll előtte az örökkévalóság teljes megmérhetetlenségében és 
elnyeléssel fenyegeti; érzi, hogy ereje kezdi cserben hagyni. Ilyen
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alkalmakkor Magyarországot halottnak látja, Pest tűrhetetlen 
előtte, élete nem kedves neki, vágyik a halálra, (1828 XI. 12.) Egy 
más alkalommal, távol Crescentiától, gyötri a szerelmi bánat: gon
dolatai, mint a fúriák üldözik; felteszi magában (Va sor törlés), 
hogy amint lehet és ily ájultan is hazájának lesz hasznára, a nyá
ron elmegy Amerikába, előbb vagy utóbb megkéri bátyjait, gon
doskodjanak alkalmazottairól, iratait és könyveit Wesselényinek 
hagyja, azután agyonlövi magát Buda környékén a legnagyobb 
hegyen. (1828 XI. 6.) A bánat még álmaira is hat, úgyhogy igen 
gyakran még inkább izgatott lesz lelke. Egy alkalommal pl. bor
zasztó álmokból, nyomorúságosán és bánattal ébredt, és az a kétely 
kínozta, túlélje-e Crescentiát, vagy pedig vele haljon meg. Úgy él, 
mintha a pokolban volna, szívét féreg rágja. (1828 I. 13.)

Képzelőtehetsége egészségére is hatással van. Minduntalan azt 
hiszi magáról, hogy valami súlyos betegségben szenved. Borzasztó 
éjjelek után 14 napon keresztül szívgörcsöt érez és azt hiszi, hogy 
polipot fog kapni. Majd bal lábában érzett borzasztó fájdalmakat. 
Azt gondolta, hogy ez csúztól ered. Később azt képzeli, hogy szervi 
baja van szívében vagy a szíve körül. Később az a gondolata támad 
és meg is van győződve róla, hogy hátgerincsorvadása van.1 Általá
ban gyakran panaszkodik egészségi állapotára, de emellett isme
rősei egészségét jónak találták. Kisebb, hamar múló betegségeken 
kívül csak 1829-ben van tényleg szájdaganataival és mirígydaga- 
natával átmeneti baja.

Nem csoda, ha a folytonos önismereti vágy érzékeny lelkére 
oly nagyon hat és élénk képzelőtehetsége sötétlátását önvádra 
növeli. Már e korszakban határozottan felbukkan az önvád és 
szinte borzalmas rezgésbe hozza lelke húrjait. 1826 január 23-án 
még csak így panaszkodik, természetesen szerelme hatása alatt, 
amikor éjjel 3 órakor tér haza egy mulatságból; „Borzasztó éjjelt 
töltöttem el. Nyomasztó lelkiismeret, oh mily kín. Hol vagy te 
arany szabadságom, amellyel én balga büszkélkedem.“

1828 november 17-én már így ír: „Borzalmas éjt töltöttem el. 
A felizgult velő, az álmok mily könnyen férfiatlanná, gyengékké 
tesznek bennünket. Úgy éreztem, mintha valami démon ragadott 
volna meg és tartott volna fogva; nem tudtam megmozdulni; a 
félelem verítéke tört ki keblemből; világosan, lepel nélkül lát
tam, mivé lehettem volna, és mi vagyok: az érzékiségtől el- 
korescsítva senyvedő test, sógornőm meggyilkolásával zilált lelki
ismeret; keveset tanultam, egy elkorhadt nép reformatiójának élén 
az ár ellen úszva, sokaktól gyűlölve, mindenkitől kerülve, tönkré
men ve, Crescentia szerelmétől megtörve, olyan, aki őrület, eszte- 
lenség és öngyilkosság közt lebeg! És mily ritkán jő álom reám, 
hegy meg tudjak feledkezni magamról és ha jő, akkor pokoli 
álmok a nyugalmam!“ Ügy hiszem, mindenki láthatja, hogy ön
ismerete, érzékeny lelke, izgatott képzelete okozta azt, hogy ily 
sötéten és borzasztó túlzással ítél önmagáról.

Ezzel a sötétlátással kapcsolatos az, hogy valahányszor sze
relmében nagyobb megrázkódtatás éri lelkét, mindig ott van súlyos

Napló, 1826 III. 21., XI. 20., XI, 27., 1829 X. 7.
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ítélete munkájáról, hogy hiába dolgozik, mert hazája halott, Pestet 
utálatosnak látja, búcsút akar mondani mindennek, vagy pedig 
öngyilkos akar lenni méreggel, tőrrel vagy pisztollyal. Mindezek 
az esetek szigorú megvizsgálás után azt mutatják, hogy semmi 
közük Széchenyi egészségéhez, mind szerelmével vannak kapcso
latban.1

III. KÉSZ.

Széchenyi hazafias m unkássága.

1. FEJEZET.
A kaszinó és a lóversenyek létesítése.

Széchenyi ref or rnrnun kásságát az 1825/7. országgyűlésen indí
totta meg. Ennek külső jelei: az országgyűlésen egyévi jövedelmé
nek felajánlása a nemzeti nyelv (szellem) felvirágzására, az ország
gyűlésen kívül a gr. Károlyi Györggyel létesített pozsonyi clubb 
és több társával rendezett pozsonyi lóversenyek. Egyévi jövedel
mének felajánlásával a nemzeti nyelv emelését és terjesztését, a 
clubbal és lóversennyel — kétségtelenül angol hatás alatt — az 
erők egyesítését célozta. Az országgyűlés után még egy haimadik 
eszközzel akarta Magyarországot tespedéséből kiemelni: a más 
nemzetekkel való kereskedelmi összekapcsolás által, úgyhogy Pest 
ne csak politikailag, de kereskedelmileg is központja legyen az 
országnak. Ezért tette meg az országgyűlés után fiúméi útját. 
E három eszköz volt előtte a nagy cél: Magyarország regenerá
lása érdekében. Ezt a célt viszont elsősorban Crescentia iránti sze
relmének hatása alatt tűzte maga elé.

Megállapíthatók a következő események és tények.
Bizonyos, hogy Széchenyinek, mint alkotmányos monarchistá- 

nak, az 1825/7-i országgyűlés előtt is a szabadság és függetlenség 
volt eszményképe, de hazájának politikai megítélésében bizonyos 
mértékig az osztrák katonai felfogásnak és a bécsi osztrák légkör 
gondolkodásának hatásától nem tudott megszabadulni. Bizonyos, 
hogy nemzeti szempontból az országgyűlésen szorgalmával, vagy 
érdeklődésével sokat tud pótolni és így csakhamar tisztában van 
azzal, hogy a király és a bécsi kormány felfogása abszolutisztikus; 
de látja az országgyűlés hibáit is: a nádor erőszakos irányítását, 
a főrendek gerinctelenségét, a köznemesség túlzásait; látja a ma
gyar alkotmány hibáját is, hogy 400.000 nemes előjogaival szem
ben 10 millió jobbágy képviselet nélkül van.

Ezen tényeken kívül megállapítható, hogy Széchenyi naplójá
ban az országgyűlés kezdetétől az alkotmányos sérelmek előterjesz

1 1827 december 6-án látszólag a sikertelenség emlékezteti a „méregre“, de 
az előzőnapi feljegyzésben szintén halottnak tartja Magyarországot és a munkát 
keservnek, de „szentjére“ gondolva kijelenti, hogy azért nem adja föl könnyen a harcot.
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téséig (1825 szeptember 13—1826 január 20) úgyszólván csak az 
országgyűlés eseményeivel és szerelmével van elfoglalva, és haza
fias érzései szerelmével kapcsolatosak. Szükséges a továbbhala
dásra tudnunk az országgyűlés menetének egyes időpontjait és 
táigyait, Szeptember 18-án nyitotta meg a király az országgyűlést. 
Szeptember 25-én ment végbe a királyné megkoronázása. Szep
tember 26-án határoztak a koronázási ajándék összegéről. Szeptem
ber 27-én kezdte meg a kér. ülés vitáját az alkotmányos sérelmek
ről, s ez elhúzódott október 12-éig. A főrendi tábla október 12—13-án 
bizonyos változtatásokat kívánt a feliraton, azért visszakerült az 
alsótáblához, de október 20-án megegyeztek és a felirat október 
22-én a király elé terjesztetett. Ez volt az alkotmányos sérelmek 
ügyében megkezdett harcnak első fejezete.

Kétségtelen, hogy a szeptember 27-i kér. ülésen a magyar 
alkotmányért kezdődő harc nagy hatással volt Széchenyire. Nagy 
Pálnak felfogását a magyar alkotmányról magáévá tette. Érvelé
sére (a magyar szabadság legjobb biztosítéka a közvélemény és a 
törvény szerűség) azt mondja Széchenyi, hogy Nagy ezt tőle vette. 
Még jobban tetszett neki Dessewffy Józsefnek e napi beszéde. 
Szerinte a magyarnak a legnagyobb ellenségei saját soraiból kerül
nek ki és gr. Zichy Károly miniszterre célozva rámutatott, hogy 
egyeseket köztük a magyar tej táplált és „most- egy lábbal a kopor
sóban vágynak, a másikkal pedig az ország nyakára hágnak“. 
A legjobban tetszett neki mégis b. Perényi Zsigmcndnak „a ma
gyar szívet gerjesztő beszéde“, hogy a nemzetiség, a nép igazi ereje 
atyáinkkal cl van temetve és ezt kellene felébreszteni. Gr. Csáky 
Sándor beszéde viszont azért ragadja meg figyelmét, mert azt 
kevés előadóképességgel, hibás nyelven adta elő, de azért igazi 
magyar beszéd volt. Bizonyára a kér. ülés ilyirányú beszédei (ám
bár sok szónokot habozónak tartott) hatottak Széchenyire, hogy 
október 12-én magyarul és ellenzéki szellemben szólaljon fel.

Kétségtelen az is, hogy amikor az országgyűlési beszédek 
hazafias érzelmeire hatottak, párhuzamosan szívét megrezegtető 
szerelmének befolyása alatt állott. És itt jelez, a szerelem forduló
pontot életében. Az emberi nagyság oly magaslatára állítja Szé
chenyit, hogy bűnbánóan beismeri emberi gyengeségét és jóvá 
akarja tenni gondolatban elkövetett vétkét is, amint ezt ckt. 20. és 
22-i naplófeljegyzései mutatják.

Ez nem pillanatnyi elhatározás volt, hanem hosszabb küzde
lem eredménye. Ez a küzdelem valóban megnemesítette Széchenyit. 
Tényleg az erény nehéz, de nemes útján kezdte meg először ön
maga, azután hazája és honfitársai regenerációjára törekvő mun
kásságát.

Bizonyos, hogy október 22-e után november 10-éig az alsótábla 
nem a kir. előadások hátralevő pontjainak, hanem az alkotmányt 
érintő főbb (praeferentialis) sérelmek tárgyalásához fogott. Ezen 
idő alatt tette meg Széchenyi híres ajánlatát, de erről alább lesz 
szó. Bizonyos, hogy november 12-étől 1826 január 20-áig ismét az 
alkotmányos sérelmek kerültek tárgyalásra a november 12-én fel 
olvasott november 9-i kemény és rideg- kir. válasz alapján. Ez a
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kir. válasz sarkalta Széchenyit arra, hogy munkát írjon az alkot
mányosságról (Constitutio). A kir. válasz hatása alatt külön ív
lapokra (Miscellania I., II.. III.) felötlő gondolatait is feljegyezte, 
így a III. lapcn ncv. 3.-i javaslata után feljegyzi, hogy az Aka
démián kívül Pesten létesíteni kellene 1. egy labdaházat, 2. egy 
vívóintézetet, 3. egy dohányzószobát, 4. egy olvasószobát, 5. a tár
saság vendéglőjét, 6. a közelben egy fürdőt, 7. egy lövöldét, 8. de 
a rókavadászatck is Pesten legyenek a nyáron át, 9. létesíteni kel
lene még egy csónakegyletet több csónakkal, hogy nyáron sokat 
lehessen evezni, és 10. egy uszodát. Majd kifejti, mi az előnye egy 
clubbnak. Több évre évi 100 fitra kötelező aláírással kell kezdeni, 
a szükséges bútorokat, lámpákat, billiárdokat ajándék útján kel
lene megszerezni; Clubb helyett casino-nak kellene elnevezni. Az
után 45 egyén nevét jegyzi fel, akikre a létesítésnél számítani lehet. 
Ez a feljegyzés kétségtelenül első nyoma a Pesti Kaszinónak. Ami
kor azonban ezt feljegyzi, már október óta (körülbelül egy hónap
pal előbb) gr. Károlyi Györggyel társulva lakást bérelt1 gr. Erdődy 
Károly Sétatér 13. számú házának II. emeletén, ezt ellátta a szük
séges bútorokkal, billiárdokkal, pipákkal és meghítta társait, isme
rőseit, később általában a követeket is, hogy ott egybegyűlve, 
szórkczhassanak, eszmét cserélhessenek. Comárcmy István abaúji 
követ (1825 XI. 5.) levelében így ír erről: „(Széchenyi) szállást 
gr. Károlyi Györggyel a promenade mellett együtt tartanak, és 
igen szép házat formálnak, ahol már most leginkább estvénkint a 
jó emberek öszve gyülekeznek. Ezek közt Wesselényi, Festetits, 
Orczy, b. Brüdern, gr. Andrássy György s több ilyenek és a haza 
dolgát leginkább kedvelő követek. Oda járok, mikor lehet, magam 
is, ahol nagy gyönyörűséggel lehet az időt tölteni. Itt akár pipáz
hat, discuralhat, mindenféle újságokat olvashat, s ha soká akar 
mulatni, mindenkor kész vacsorához ülhet akárki, egyszóval ezek 
az urak mindent elkövetnek, hegy nálok magát minden becsületes 
ember minden megszorítás nélkül a legbarátságosabban magyar 
szokás szerint mulathassa.“

Amint látjuk, Comáromy „szállásinak nevezte azt, amit 
Széchenyi feljegyzésében clubb-nak nevez, a besúgók és a titkos- 
rendőrség viszont reunion-nak hívják jelentéseikben. Érdekes, 
hogy hasonló gyülekezőhelyet létesített október elején gr. Ester
házy Károly is, de ez csakhamar megszűnt és tagjai a Széchenyi— 
Kárclyi-clubbhoz csatlakoztak. A besúgók útján a titkosrendőr
ség azonnal tudomást szerzett a Széchenyi—Károlyi-clubh létesü- 
léséről, szigorúan ellenőriztette azt. Ha lehetett, még Széchenyi 
levelezését is lemásoltatta, sőt megtörtént, hogy a helyiségeket is 
átvizsgáltatta. A besúgók jelentéseiből megtudjuk, hogy kik jár
tak a clubba és hogy ott a látogatók a politikai és napi események
ről beszélgettek. Ferstl Lipót rendőrfőbiztos október 28-án i.xmer-

1 Széchenyi lakása az országgyűlési Schematismus indigitans Hospitia Exc. 
Procerum stb. szerint- a Kórház-u. 537. -sz. a ,  Károlyié a Fő-tér 6. sz, alatti 
Jeszenák-házban volt. Károlyi mindvégig a Jeszcnák házban lakott, Széchenyi már 
októberben az Erdődy-házfca, később a .leszenák-házba költözött.
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tcti a reuniót,1 hegy több subából áll, legalább 20 ember tartóz
kodhat ott, hogy az eredeti cél az ellenzék egybegyűjtése az ország- 
gyűlés irányítása végett, de mivel a megyei követek visszahúzód
tak, nehogy ily fiatal emberek befolyása alá kerüljenek, azért Szé
chenyi mindenkit meghívott, és ezután már csak a szórakozás volt 
a cél. Ferstl azonban nem találta el az igazat, amikor némi le
kicsinyléssel szólt a reunióról és mihamarabbi feloszlását jósolta. 
A clubb ugyanis akkor volt látogatott, amikor az országgyűlésen 
fontosabb viták voltak. Amint október vége felé az alkotmányos 
sérelmek tárgyalása nyugvópontra jutott, kevesebben gyűltek 
egybe. (Maga Széchenyi több társával együtt október 23—30 közt 
nem tartózkodott Pozsonyban.) De amint novemberben a nemzeti 
nevelés került tárgyalásra, a kér. ülésen ismét élénk élet fejlődött 
a reunióban. Épígy felélénkült 1826 február közepe után is, ami
kor a tud. társaság ügyében kiküldött országos bizottság tárgyalá
sait tartotta. Azontúl azután alig van már jelentés a clubbról.

A clubb azonban nem maradt sokáig az Erdődy-házban. Még 
1825-ben átköltözött Széchenyi báró Jeszenák Jánosnak a Főtér
Ii. számú háza II. emeletére. Az ok nagyon érthető. Crescentia lehe
tőleg kerülte Széchenyit, Széchenyi pedig, ha már nem beszélhetett 
vele, legalább közelében akart lakni, hegy innen Crescentia 
ablakait lássa. Így került a clubb is az ellenzéki érzelmű Jeszenák 
házába, amellyel szemben a Főtér 2. szám alatt, az ú. n. Ccnsilium- 
ház II. emeletén lakott Crescentia, is. (Lásd a képet a XXVII. 1.,

Széchenyi már 1826 elején megkezdte a munkát egy Pesten 
alakítandó kaszinó ügyében. Azt hitte ugyanis ekkor, hegy az 
országgyűlés 2—3 hónap múlva eloszlik.- Ránkmaradt az eiedeti 
aláírási ív a következő felírással: Aláírás egy Pesten felállítandó 
Casinora. Az aláírás foly 3 esztendeig. Egy actia vagy is Rész 
1(10 frt esztendőnként. Rajta van a kelet is: 1826 február 18. Meg 
van jelölve rajta az is, hogy az aláírás 1826 január 1-étől kezdődik, 
s így 1828 december 31-éig tart. 25-en jegyeztek összesen 50 részt. 
Négy részt jegyzett az aláírás rendjében: gróf Széchenyi István, 
gróf Károlyi György, báró Orczy László, gróf Esterházy Mihály 
és Károly, gróf Andrássy György; két részt: báró Wesselényi Mik
lós. gróf Károlyi Lajos, gróf Dessewffy Sámuel, herceg Breczen- 
heim Ferdinánd, gróf Batthyány János, gróf Széchenyi Pál, 
Tökölyi Péter; egy részt: Vay Ábrahám, gróf Dessewffy József, 
gróf Erdődy Sándor, báró Mednyánszky Alajos, id. gróf Pálffy 
Ferenc, gróf Amadé Tádé, Felsőbüki Nagy Pál, báró Brüdern Jó
zsef, Fejérváry Gábor, gróf Zichy János, herceg Odescalchi Ágost 
és Nitzky.

Ezzel megkezdődött a tagok további gyűjtése, amiben külö
nösen gróf Andrássy György és Festetics Leó volt Széchenyi 
segítségére.

A tag-gyűjtés közt Széchenyi az egyesítésre szolgáló másik 
eszközül a lóverseny létesítésével is foglalkozott. A lótenyésztés és 1 2

1 Ungarn. Comitialia 1825 év 415. sz.
2 Levele Wesselényihez 1826 I. 4.
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a lóverseny érdekében már 1821—3 közt sokat fáradozott, egyesü
letet is tervezett, de ez nem létesült, Igaz, hogy a kormány nem 
engedélyezte, jobban mondva agyonhallgatta beadványát, de azért 
nem ez volt a kizárólagos ok. Egy idő múlva (1823 közepe óta) 
Széchenyi abbahagyta az ügy szorgalmazását, tevékenysége más 
irányba vonta. Igaz az is, hegy a íalkavadászatokkal pótolta 
néhány barátjával a versenyeket, és ezek egy időre az eredeti célt 
háttérbe szorították. Ily rókavadászatokat az országgyűlés alatt is 
tartottak. 1826 április 4-én Széchenyi Cenken is rendezett ily vadá
szatot barátaival.

Az országgyűlésen kezdeményezett lóverseny csak laza össze
függésben van a régi eszmével. Most csak a lóversenyről van szó, 
mint szórakoztató és egyesítő eszközről, a lótenyésztés, mint távo
labbi eszköz, csak később kerül sorra.

Az első verseny Pozsonyban, 1826 április 9-én, szép tavaszi 
vasárnapon folyt le, a déli órákban és 5—6 ezer ember nézte végig. 
Széchenyi boldogan írja, hogy Crescentia jól mulatott,

A Pressburger Zeitung leírása szerint több gavallér rendezte 
a. versenyt, ki akarván próbálni lovaik erejét és gyorsaságát. I>e 
mivel egészen véletlen alkalom idézte elő a versenyt, épen csak 
a. legszükségesebb előkészületek megtételére volt elég idő. A 
verseny négy futamból állott: gróf Esterházy Mihály és Károly, 
gróf Clam-Gallas Ede vértesfőhadnagy, herceg Odescalchi Ágost, 
gróf Kollowrat Lipót hadnagy és gróf Széchenyi István kapitány 
lovai futottak; ők voltak a verseny rendezői. Egy kis baj is tör
tént, az egyik futamnál gróf Esterházy Károly lovásza leesett a 
lóról és még aznap meghalt. Széchenyi előre érezte, hogy az ügy
ből kifolyólag kellemetlenségei lesznek s ez valóban be is követ
kezett. A titkosrendőrség már másnap jelentette a versenyt és a 
halálos balesetet, továbbá azt is. hogy a városban nagy a felhábo
rodás, mert a jövő vasárnap meg akarják ismételni a versenyt.1 
Április 15-én megjelent Pozsonyban a Széchenyi által nem kedvelt 
gróf Clam-Martinitz Károly ezredes és egybehivatta a tisztikart, 
hogy a lóverseny miatt megszidja. Clam megállapította, hogy 
Széchenyi ismét mindennek oka. Néhány nap múlva megérkezett 
Pécsből gróf Esterházy Mihály és elbeszélte a bécsi híreket, hogy 
eltiltják őket Bécstől, hogy felsőbb rendelet szerint minden lóver
senyt Becsben kell megtartani.

Széchenyinek az a megjegyzése erre, hogy ő indítványozta a 
versenyt, de nem ment, most ők (t. i. Bécs) akarják megvalósítani, 
hogy neki bosszúságot okozzanak; nem baj, csakhogy megy; min
dent megtesznek majd, hogy Bécsben jól lehessen mulatni, mindezt 
neki köszönhetik a bécsiek. Tényleg 1826 májusában „az Osztrák 
császárság néhány bőkezű polgára segélyével a lótenyésztés elő
mozdítására lóverseny volt, ezen resztvettek a magyar mágnások,

1 Pul. Hof stelle 1826. 2462. sz.
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Széchenyi is; és ugyanebben az évben alakult meg a Wiener- 
Jockey -Club“ ,2

Úgy látszik, a simmering! verseny után elhárult az akadály 
és .1826 május 28-án Széchenyi és társai megtarthatták a . második 
lóversenyt Pozsonyban. Ez már nagyobbszerű volt. Több verseny
szómból állott, többen vettek részt futtató lovakkal. A versenyre 
sokan jöttek le Bécsből is. Széchenyi minden fogadását elvesztette 
e versenyen. Lehangoló volt reánézve az a körülmény is, hogy 
nyíltságát társai ravaszsággal viszonozták; úgy az is, hogy míg 
ő mulatságot látott a versenyben, társai a fogadást vették komolyan.

A simmering! versenyek hatása alatt Széchenyi serényen foly
tatta munkáját. A Pressbitrger Zeitung 1826 : 68. számában társai
val (gróf Andrássy György, báró Orczy Lőrinc, gróf Pejachevich 
Péter, gróf Széchenyi Pál, báró Wesselényi, báró Wenckheim 
József) hirdetést tett közzé s ebben a simmering! versenyekre 
hivatkozva, a hazai lótenyésztés felvirágoztatását ajánlja a honfi
társak - figyelmébe: jelenti, hegy egyesek jutalmakat tűztek ki és 
meghívta az érdeklődőket az 1827 június 4-én Pesten tartandó ver
senyre. A Magyar Kurírban egyedül az ő neve alatt jelent meg 
Hirdetés és Meghívás hasonló tartalommal.

Meg kell említeni, hegy gróf Esterházy Mihály tallósi birto
kán vadászatok alkalmával szintén voltak időközben lóversenyek. 
Az 1826 november 10-i verseny azonban nem tetszett Széchenyinek 
Esterházy pedantériája és furfangossága miatt. Nem tetszett neki 
a rókavadászat újabb módja, hogy nem fogták el, hanem lelőtték 
a rókákat. Nem tetszett neki a vidéki tartózkodás egyhangúsága, 
mert komolyabb foglalkozás után vágyott. Panaszosan írja, hogy 
nagy fáradsága volt társait csak két órára is komoly munkára 
fogni, hogy a kaszinóról, a lóversenyről, a rókavadászatról komo
lyan foglalkozzanak. Széchenyi ugyanis, mikor 1826 tavaszán And- 
rássyval több gyűjtőíven biztosítottnak látta, hogy a kaszinó Pes
ten létesíthető, arra törekedett, hogy a lóversennyel együtt az erők 
egyesítését szolgáló e két eszköz 1827-ben tényleg létesüljön.

Széchenyi gondos előrelátását igazolja a kaszinó ügyében, 
hogy eljárt a nádor főhadsegédénél, gróf Beckers Józsefnél, a leg
felsőbb hatóság beleegyezésének, jóakaratának megnyerése végett. 
(1826 IX. 2.) Ez kétségtelen bizonyíték arra, hogy a nádor már 
ekkor tudott Széchenyi e törekvéséről. De Széchenyit temérdek 
akadály zsibbasztotta munkájában. így három barátjának feleségei 
(gróf Hunyady József né, gróf Hunyady Ferencné és gróf Károlyi 
Lajcsiié) minden rosszat mondtak a kaszinóról, de akadt védel
mezője gróf Lamberg Rudolfban, aki hevesen védte a hölgyekkel

2 Magyar ember, gr. Esterházy József, kancelláriai tanácsos (hg. Metternich 
veje) 1826 nov. 15-én, több társa nevében, engedélyt kért a rendőrminisztériumtól, 
hogy a lótenyésztés előmozdítására 1827 tavaszán Becs mellett, Simmeringben, 
lóversenyt rendezhessen és erre vonatkozó felhívását a W iener Z e i tu n g b a n  közöl
hesse. Sodlnitzky rendőrminiszter áttette a kérvényt a kancelláriához, innen viszont 
az alsóausztriai kormányzóhoz került, aki az engedélyt megadta. (Pol. Hf'st. 
1826 : 8032, 1827 : 846.) "
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szemben az alapítandó pesti kaszinót. (1826 XI. 20.] Széchenyi 
maga joggal mondhatta gróf Szécsen Miklósnénak, hogy hite sze
rint semmi sem állhat ellen a kitartásnak, és találó a grófilé vá
lasza, hogy ez igaz, és hegy Széchenyinek ez a jelszava. (1826 
XII. 31.)

A titkosrendőrség csakhamar tudomást szerzett arról, hogy 
miben fárad Széchenyi Posten. Sedlnitzky felhívására 1826 októ
ber 29-én Steinbacli Ferenc jogügyi fiskális jelentette, hogy a 
kaszinó és a lóverseny a valósulás stádiumába lépett, és hogy külö
nösképen mind a két intézménynél tagnak kérték fel, sőt hogy 
Széchenyi is segítségét kérte Pest városánál való közbenjárásra, 
közölvén vele, hogy a kaszinóban nem lesz politizálás és csak a 
megengedett lapokat fogják járatni. Egy másik jelentés (október
23-áról) azt közli, hogy Andrássy aláírást köröz egy felállítandó 
kaszinóra és erre már 150-nél többen aláiratkoztak. Bár zártkörű 
a társaság, mégis a kormány figyelmére érdemes, mert az ilyen 
barátságos szövetkezésekből is romlás származhat.

Már 1826 novemberében Széchenyi Pestre utazik, hogy helyet 
keressen a két intézménynek. Lelkesedve írja, hogy ideje, esze, bol
dogsága a hazájáé (1826 XI. 12.); hogy Pestből virágzó kereske
delmi hely lehet (XI. 14.) (és ekkor kapcsolódik a két eszközhöz a 
harmadik). Megfogadja, hogy kötelességét teljesíteni fogja; hogy 
szerelméhez méltó lesz; de mindezért szerelmesét illeti meg hazája 
tömjéné. Munkája nem megy egészen simán. Gróf Gyulay Ignác 
tábornoknál szóbakeriil a létesítendő kaszinó és ekkor látja a 
nehézségeket. 1827 április 5-én ismét Pesten van, de kellemetlen 
híreket hall, hogy a kereskedők nem akarnak a kaszinóba lépni. 
Csüggetegség fogja el, nem meri a Vadászkürt-szálló II. emeletét 
kaszinó részére kibérelni, mert rossznak tartja. Egész nap ide-oda
jár, fárad a kaszinó- és lóversenyügyben, mindenki kérdésekkel 
ostromolja, mindenütt ellenállást tapasztal és tengernyi előítéletet. 
De nem lankad munkájában, mert sokat gondol Crescentiára, hozzá 
méltónak kell lennie. Végre is sikerül neki a lóverseny helyét 
eövekekkel kijelölnie az Üllői-út végén levő Rákos-terén, a kaszinó 
helyét pedig a Dorottya-utcai Vogel-féle házban.

Ezután Széchenyi résztvett az 1827 áprilisi és májusi simme- 
ringi versenyeken. Ezen a magyar főurak (Széchenyi is) díjat tűz
tek ki, lovaikkal futtattak. Széchenyi a telivér lovakra kitűzött 
serleget egyik lovával meg is nyerte. A magyar főurak jó része 
(Széchenyi és barátai) nemcsak verseny szenvedély bői vettek részt 
az osztrák futtatáson, hanem azért is, hogy így a felsőbb akadá
lyokat elhárítsák a pesti versenyek elől; továbbá, hogy az osztrák 
főurak részvételét biztosítsák a pesti versenyen, ami díjkitíízéssel 
és lovak nevezésével meg is történt.

1827 június 4-én Széchenyi Pesten volt, hogy a kaszinót elren
dezze és a versenyeken rendelkezésre álljon és az első pesti lóver
senyeken résztvegyen. Áprilisi körlevelében minderről az aláírt 
részvényes tagokat is értesítette.

A lóverseny június 6—15 közt folyt le. Előzetesen, még 1827 
elején Széchenyi kiadta magyar és német nyelven a versenyszabá
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lyokat. (A Magyar Országi Ló-Pályáztatásnak Törvényei. Pozsony
ban. 1827. Gesetze und Regeln für das am 4 Juny 1827 und den fol
genden Tagen, zu Pestli in Ungarn, abzuhaltende Pferderennen. 
Pressburg. 8°, 8 1.) E szabályok némi változtatással azonosak az 
1821-ben kinyomtatott Lovas-pályázás Törvényeinek Projectuma c. 
füzettel. A lóversenyről a névtelenül megjelent (de Döbrentei és 
Széchenyi által szerkesztett) Pesti gyepen volt lófuttatások június
ban 1827 c. füzet ad pontos számot. E tudósításból megtudjuk, hogy 
az 1827-i sikeren felbuzdulva, ideiglenes bizottságot küldtek ki, és 
hogy 82-en 847 aranyat és 445 tallért adományoztak és ebből az 
1828-i versenyre 7 jutalmat tűztek ki. Ez összeg egybegyűjtését 
Széchenyinek lehetett elsősorban köszönni. A tudósítás kiadásával 
egyidőben az ideiglenes bizottság a jövő 1828. év júniusára az ér
deklődőket a versenyek állandósítása érdekében gyűlésre hívta 
össze. Ezenkívül az 1827-i versenyek alatt a szükséges versenykölt
ségek fedezésére az ú. n. 5 frtcs könyvet helyezték el a kaszinóban, 
hogy abba az ajánlkozók nevüket bejegyezzék és ezzel kötelezzék 
magukat az 5 frt lefizetésére. Ez is sok buzdítást, utánjárást igé
nyelt, amíg 62-en beírták nevüket, és ebben is Széchenyinek volt 
a legnagyobb része.

A kaszinó ekkor már be volt rendezve, hegy a versenyen a 
tagok és vendégek használhassák. Az első tanácskozást június 10-én 
tartották meg 46 tag részvételével. Széchenyi volt az első felszólaló, 
számot adva az addig történtekről. A kaszinót barátaival együtt 
azért tartotta szükségesnek, hogy a külföldi nagyvárosok példá
jára nálunk is legyen olyan díszes gyülekezőhely, amelyben jó
nevelésű, minden rendű értelmes férfiak barátságos beszélgetés 
végett találkozhassanak, vagy újságot, folyóiratot olvashassanak, 
vagy ha vidékről feljönnek és kívánják, vendéglőjét is használ
hassák. Megtudjuk, hogy 175 tag kötelezte magát 3 évre és a be
fizetett összegből kibérelte a szükséges helyiségeket és bútorokat. 
Ezután Széchenyinek fáradozásáért köszönetét szavazva, Széchenyi 
javaslatára egy bizottságot küldtek ki a. kaszinó rendszabásainak 
kidolgozására és az ügyek intézésére. Másnap a, bizottságban Szé
chenyi előadta, hogy Pozsonyban sokan a kaszinó megnyitására 
halasztották elhatározásukat, azért szükséges volna ezeket most 
erről levélben értesíteni és meghívni. Széchenyi erre megbízást 
kapott, így küldte el nyomtatásban 1827 június 17-i körlevelét. 
Ennek főelvei, hogy a fontosabb ügyekben csak közgyűlésen dön
tenek, és mivel minden részvényes sohasem lesz együtt, a távol
levők alávetik magukat a többség véleményének. Az eddigi intéz
kedések is ideiglenesek, a közgyűlés fog végleg határozni. Ugyan
ezen az ülésen Podmanitzky Károly javaslatára az ideiglenes 
bizottságba meghívták Wesselényit is, mint aki Széchenyivel 
együtt sokat fáradt a kaszinó létesítése körül. A kaszinó belső el
rendezésére, plánumúnak (a rendszabások) elkészítésére Széchenyi 
ős Podmanitzky kapott megbízást. A bizottság (Széchenyi volt az 
után járó) határozott Vogel háztulajdonos helyiségeinek kibérlése 
iránt is. Ugyanekkor többen (Széchenyi is) ajándékoztak a kaszinó
nak ezüst étszereket, Széchenyi javaslatára határoztak abban is,
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hogy minden részvényes bőit helyezhessen el a kaszinó pincéjében, 
hogy a vendéglő útján a magyar borfajtákkal megismerkedhesse
nek. Megállapították, hogy a kaszinó reggeltől a színház végéig 
lehet nyitva.

Bizonyos, hogy a kaszinó és a lóversenyek felelevenítették a 
pesti életet. Sedlnitzky felhívására többen is jelentéseket küldtek 
az eseményekről Bécsbe. Pistori pesti rendőralkapitány nem tudott 
lényegesebb kifogást találni. Megírja, hogy az esős idő ellenére 
kb. 15.000 ember nézte a versenyeket, és hogy a csikósok állításuk 
szerint a jövőre inkább futtatásra fogják lovaikat, mint munkára. 
A kaszinó célja több tag nyilatkozata szerint az, hogy a Pesten 
élő-urak barátságosan elbeszélgessenek. Amikor fenn volt a kaszi
nóban, közömbös beszélgetés folyt. Steinbach Ferenc fiskális az 
országgyűlésről jött haza, hogy a két intézményről jelentést ad
hasson. Megírja, mit mondott neki Széchenyi. Eszerint Széchenyi 
és Andrássy Pozsonyban, Festetits Leó Pesten már márciusban 
kezdték meg az aláíróktól a díjak beszedését. Ezután Széchenyi 
Pestre utazott és Vogel háztulajdonostól 10 szobát bérelt ki. A ló
versenyre Bécsből is sokan érkeztek, többek közt Liechtenstein her
ceg, több angol és nagyszámú gavallér. Ezek a Hét választó feje
delemben ebédeltek, de nem voltak megelégedve, azért Széchenyi 
gyűlést hívott egybe és ezen elhatározták, hogy Vogeltól újabb 
helyiségeket bérelnek, hogy a kaszinónak saját vendéglője legyen. 
Így kibérelték az egész első emeletet, a földszinten öt helyiséget 
étkezőnek és egy nagy konyhát, külön pincét. Az egész hasonló 
lesz az angol clubbokhoz. A kaszinóba jár minden megengedett 
bel- és külföldi lap, vannak dohányzóhelyiségek, olvasószobák, bil- 
liárdszobák és ezek éjfélig vannak nyitva. Széchenyi 24, Károlyi 48, 
Keglevich 12 személyes ezüst evőeszközöket adott a kaszinónak. 
Széchenyi felhívta részvételre a pesti kereskedőket is, de ők ki
mentették magukat, hogy pénzüket odaadták az építés alatt levő 
kereskedői palotára, Széchenyi mindenkit meg tud nyerni és „erő
nek erejével második Angliát akar Magyarországból csinálni“. 
A kaszinóval Széchenyi azt célozza, hogy az összejövetelre alkal
mas helyiség' álljon rendelkezésre és a lóverseny Pesten legyen 
és ne Becsben; továbbá, hogy a terménykereskedelmet előmozdítsa, 
azért a részvényesek bort tarthatnak a kaszinó pincéjében, gyapjú-, 
dohány- és más üzleteket is köthetnek itt. Megemlíti Steinbach az 
ugyanakkor keletkezett másik kaszinót (Széchenyi Csárdának ne
vezi), amely a Gábler-házban helyezkedett el. Steinbach szerint 
úgy keletkezett ez, hogy Széchenyi két jelentkező excentrikus 
fiatalembert elutasított, ezért a fiatalság ócsárolta a kaszinót. Most 
az erőszakos természetű gróf Keglevits István egy olcsóbb (25 frtos) 
kaszinót létesített. A két kaszinó közt kölcsönös gyűlölet áll fenn, 
és ez esetleg feloszlatásukat idézheti elő. A lóverseny Széchenyi 
fő vesszőparipája, azért haragudni fog, ha a tanács nem engedi 
meg az esetleges lókikészítést (trainirozás).1

1 Pol. Hofst. 1827 : 4962. és 5246.
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Ezen jelentéseket Sedlnitzky előterjesztette az uralkodónak is, 
és ez utasította, hogy figyeltesse meg továbbra is a két egyesü
letet és szellemüket. Ez meg is történt. Steinbach október 26-án 
lijabb jelentésben számolt be. Szerinte a Széchenyi-féle kaszinó 
kevéssé látogatott (naponta 5—6 vendég), este üres. Nagy a tagdíj, 
sokan elvesztették már kedvüket. Széchenyi az országos deputációk 
egyhehívásától reméli a nagyobb látogatottságot, de ha ez rövid 
ideig lesz együtt, nem tarthatja fenn a kaszinót. Most azon gon
dolkodik, hogy a tagdíjat 50 írtra szállítsa le s így szaporítsa a 
tagokat. Nyíltan azt hangoztatja, hogy társaságokat akar létre
hozni vasút, csatorna építésének előmozdítására, de valódi célja a 
nemzeti szellem felkeltése és erősítése. Ezt akarja azzal a tervével 
is előmozdítani, hogy Felsőbüki Nagy Pállal a jövő tavasszal ló
háton megyéről megyére beutazza az országot.

A másik kaszinó — Steinbaeh szerint — a Váci-utcai Gábler- 
házban fog november 4-én megnyílni. Ennek tagjai nagyobbára 
fiatalemberek. Itt csak 25 frt a tagdíj, csak hazai borokat tarta
nak, mindenben keresik a hazafiasat és gyűlöletet szítanak a néme
tek ellen.1

Egy másik jelentésből megtudjuk, hogy a Széchenyi-féle ka
szinó augusztus 20-án. Szent István-napján nyílt meg ünnepélye
sen, délelőtt 11-től este 11-ig van nyitva, de kevesen látogatják. 
A tagok szórakozása a játék, lapok olvasása, beszélgetés. Az étke
zés 2—4 közt van, a vendéglőst Bécsből hozták. A személyzet jól 
van megválogatva. Sedlnitzkynek sikerült még Széchenyinek 
Esterházy Mihályhoz intézett levelét is megszereznie. Ezen levél 
alapján jelentette, hogy a Széchenyi által hangoztatott célokkal 
csak leplezni akarja az igazi célt: a nemzeti szellemet a kormány 
ellen felbátorítani. Biztosnak tartja, hogy Széchenyit a csekély 
részvétel nem fogja elkedvetleníteni. Az uralkodó utasította Sedl- 
nitzkyt, hogy a kaszinót és Széchenyit figyeltesse tovább, gondos
kodjék, hogy utazásán is megfigyeltessék. Sedlnitzky Steinbachot 
hívta fel ennek teljesítésére. Érdekes, hogy mire szólította fel őt 
Sedlnitzky. Nemcsak a kaszinó összejöveteleit kellett megfigyelnie, 
hanem a tagok viselkedését, nyilatkozatait és irányzatát is, továbbá 
Széchenyi viselkedését, befolyását, összeköttetéseit és egyéb ter
veit, és ha Széchenyi tényleg útnak indul, tegyen meg mindent, 
hogy ahol saját szemével nem figyelheti, teljesen megbízható egyé
nek állandóan figyeljék.

1827 augusztusában Széchenyi és a kaszinó jegyzője, Döbrentei 
Gábor megbízattak, hogy a kaszinó addigi munkásságáról nyom
tatásban értesítsék a tagokat, hívják meg őket az 1828 január 20-i 
közgyűlésre, a késlekedő fizetőket serkentsék díjuk lefizetésére.

Széchenyit a kaszinó gyér látogatottsága tényleg bántotta, 
annál inkább, mert a Csárdába, a Keglevich-féle kaszinóba viszont 
sokan jártak. Nem tudta felfogni, mi ennek az oka. Mint máskor

1 Pol. Hofst. 1827 : 8654. Széchenyi naplója szerint (szept. 7.) a Csárdát
feloszlatják. Ettől fél, mert így érdekessé válik. Szét kell bomlania. Ez be is 
következett.

G róf Széchenyi Is tv iin  é le te  és m űködése. IV
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is, arra az eredményre jut, hogy neki semmi sem sikerül. (1827 
XII. 6.) Épúgy bántja az úri társaság által vélt mellőzése, míg 
az ifjú gróf Sándor a nap hőse volt és minden tettet helyeselték. 
Mást sokszor megrónak, kinevetnek, Sándornak azonban mindent 
megbocsátanak, mert szerencséje van. (1827 XII. 31.) És mivel úgy 
látja, hogy egész lénye a szerelem, de itt is félreismerik, nincs 
célja életének. Attól fél. hogy végül az emberek nevetsége lesz.

A lóversenyek nagy feltűnést keltettek. Egyesek dicsérték, 
mások szigorúan pálcát törtek fölötte, léha szórakozásnak tartot
ták, amely az aljas nyereségvágyat fejleszti. Erről Széchenyi tudo
mást szerzett és e vélemények megcáfolására 1828-ban könyvvel 
(Lcvakrul) felelt, de egyúttal új érveket sorolt fel a verseny mellett.

Az 1828. év újabb akadályokat tartogatott Széchenyi számára 
és fokozottabb munkát követelt tőle az egységesítő eszme eszközei
nek állandósítása érdekében. Az 1828 január 4-i kaszinói gyűlésen 
tapasztalnia kellett, hegy ellenesei harcot kezdenek ellene. Azt 
jegyzi meg, hogy egyenetlenkedés ütötte fel fejét. Wenckheim, 
Orczy és Steinbach áskálódásaikkal az ügyet bomlasztják. Három 
tekintetben kellett állást foglalni. Nyilvánvaló lett, hogy a rész
vételi díjat sokallották, azért Széchenyi javasolta évi 50 fiira való 
leszállítását; a katonatisztek nem voltak megelégedve azzal, hogy 
örökké díjtalan vendégek legyenek, azért Széchenyi ezekre való 
tekintettel mérsékelt havi díjat javasolt; majd .felvetette a kérdést, 
hogy korlátlanul felvehetők-e a részvényes tagok. A korlátlan fel
vétel ellen nem volt észrevétel, annál nagyobb ellenzés volt a má
sik két pontban, úgyhogy ezek döntését a legközelebbi közgyűlésre 
halasztották. De január 20-án sem tudtak megegyezni, azért bizott
ságot (Steinlein Ede, Podmanitzky Károly, Széchenyi, Wesselényi 
és Kappel Frigyes) küldtek ki javaslattétel végett. A javaslatot 
Steinlein terjesztette elő a február 3-i és 16-i közgyűlésen. Ez a 
Széchenyi, Wesselényi és Döbrentei által magyarul, Podmanitzky 
által németül elkészített és ugyanekkor beadott alapszabályterve
zettel együtt került tárgyalásra. Elfogadták, hogy legyenek való
ságos és abonnens tagok. Idegenek, katonák, tudósok, művészek, 
hazai ifjak ugyanis bejelentés mellett egy hónapig ingyen, azontúl 
havi díjat fizessenek. Ez ellen már a bizottsági ülésen Podma
nitzky, itt többen mások is felszólaltak, hogy ez ellenkezvén a 
magyar vendégszeretettel, ezek továbbra is ingyen járhassanak a 
kaszinóba. A többség a fizetés mellett határozott, február 10-én 
azonban a Steinlein—Széchenyi által javasolt 4 frt helyett az ellen
zők 10 frtot javasoltak és fogadtak el, s ezzel kellemetlen helyzetbe 
hozták Széchenyit.

Az ellenzők közt volt Sedlnitzky bizalmasa, Steinbach fiskális 
is. A viták lezajlása után eléggé tárgyilagos jelentéssel szolgált 
Sedlnitzkynek.1 Eszerint a kaszinó vezető tagjai közt három hét 
óta igen feszült a viszony. Ezt Vécsey, Wernhardt tábornokok és 
Khevenhüller alezredes kérése idézte elő, akik mint vendégek ingyen 
jártak a kaszinóba és ez kellemetlen volt nekik. Széchenyi Wesse-

Pol. Hofst. 1828 :1284. A jelentés 1828 febr. 18-án kelt.
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lényi és Steinlein biztatása után szavát adta annak kieszközlésére, 
hogy 4 írt havi díj mellett abonnens tagok lehessenek. A Steinlein 
elnöklete alatt kiküldött bizottság valóban ezt javasolta, de csak 
több órás heves vita után szótöbbséggel tudták az abonnens tag
ságot elfogadtatni. Széchenyi ellenzői elsősorban Wencklieim, Orczy 
Lőrinc és a Keglevichek voltak. A második ülésen a közben meg
szaporodott ellenzők a 4 frt havi díj ellenében 10 frtot határoztak. 
Széchenyi, Wesselényi, Steinlein csaknem magukra maradtak, még 
gróf Károlyi Lajos is ellenük szavazott. Széchenyi vigasztalhatat
lan volt, mert látta, mily kevéssé számíthat befolyására; hiúságá
ban megsértődött, és ha a lóverseny vissza nem tartotta volna, fel 
is oszlott volna a kaszinó. Rábeszélései nem voltak eredményesek. 
Azt is el kellett tűrnie, hogy a belső igazgatásra kinevezett bizott
ság elnöke épen Wenckheim lett. Az abonnens tagság ügyében 
úgy segített magán, hogy annak eltörlését javasolta és a régi rend 
visszaállítását. Ebbe Wenckheim beleegyezett és vele a többiek is, 
úgyhogy Széchenyi javaslatát egyhangúlag jóváhagyták; a tábor
nokokhoz pedig deputációt küldtek azzal, hogy őket mint vendége
ket mindig szívesen látják,

Egy másik jelentésben1 meg Ferstl rendőrségi főbiztos ad szá
mot gúnyos kijelentések közt a kaszinó átköltözködése tárgyában. 
Szerinte többen elégedetlenek voltak a jelenlegi helyiségekkel és 
arra törekedtek, hogy a kaszinó a Kemnitzer-házba kerüljön. 
Széchenyi végül rábírta a többséget, hogy megmaradjanak a Vogel- 
házban.

A rendőrség állandóan figyelte a kaszinót, Sedlnitzky állan
dóan jelentést terjesztett az uralkodó elé, és ezekben mindig ott 
volt a biztatás, hogy a kaszinó feloszlóban van. Ez azonban csak 
olyan jámbor óhajtás maradt. Kétségtelen, hogy nehézségek vol
tak esetenként, de Széchenyi erélye, buzgósága el tudta ezeket hárí
tani. Maga az egységesítő eszme igen hamar tért hódított a vidé
ken. A vidéki városok közt Kaposvár az, első, amelyben kaszinó 
létesül. Erről a rendőrség Xanthus Ignácnak Széchenyihez 1828 
március 13-án intézett és elfogott leveléből értesült. Xanthus e 
levelében Széchenyi kérésére elküldötte a kaposvári kaszinó szabá
lyait és tudósította működéséről, céljáról, helyéről, berendezéséről. 
Eszerint olvasóegylet volt, a megyeház egyik nagy szobájában volt 
berendezve; az egyleti üléseket az egyik tag lakásán tartották; 
kétféle tagja volt, aki 12 frtot fizet, határoz abban, milyen lapokat 
járassanak, a 4 frtos tagok csak bejárhatnak olvasni; csak meg
engedett magyar és erdélyi lapot járattak; elnöke Somssich József.

Ebből a levélből azt olvasta ki a rendőrség, hogy Széchenyi 
alapította ezt a kaszinót is, és nehogy eltiltott lapot is szerezhesse
nek és a kör ellenzéki clubbá változzék, Ferstl utasítást nyert a 
kör szigorú megfigyelésére. Minthogy Ferstl jelentésében Szé
chenyire és társaira vonatkozó hírek is voltak (így Széchenyi és 
társai iizelmeiről a kaszinóban, továbbá, hogy Széchenyi március 
12-én a lóversenypályán lebukott lováról, vállán erősen megsérült,

1 Pol. Hofst. 1828 : 2191. A jelentés kelte 1828 III. 26.
IV*



LII DR. V ISZOTA  GYULA

úgyhogy legalább nyolc napig kell majd feküdnie; hogy Wesse
lényi 50 fiatal gavallérral nemesi vívóiskolát alapított; az orsz. 
deputáció működéséről), Sedlnitzky javaslatára az uralkodó elkül- 
dötte ezeket tudomásvételre gróf Reviczky Ádám magyar kancel
lárnak, aki szintén Steinbach pesti fiskálist kérte meg, hogy adjon 
Széchenyi munkásságára, céljára és a kaposvári kaszinóra vonat
kozólag véleményes jelentést. Erre írta meg azt a terjedelmes 
jelentést,1 amely mégis tömör, elég tárgyilagos képet nyújt Szé
chenyi ekkori munkásságáról.

A kaszinó jegyzőkönyvei bizonyítják, hogy ez időben — bár 
három igazgató volt — az egész ügymenet Széchenyi vállaira nehe
zedett: ő számol be, úgyszólván, mindenről, ő toborozza a legtöbb 
részvényest, ő szedi be a legtöbb hátralékos díjait; ő adta ki nyom
tatásban a jegyzővel (Döbrentei) szerkesztett névkönyvet és az 
alapszabályokat. A június 8-i közgyűlésen ajánlotta, hogy meg
határozott napokon asszonyok is járhassanak a kaszinóba. És mi
vel azt terjesztgették, hogy a kaszinó a férfiakat elvonja az úri 
házakból, hogy ily beszédeknek elejét vegye, a háztulajdonossal 
termet akart építtetni, hogy ott táncmulatságokat tarthassanak. 
Ajánlotta, kérjék meg küldöttség útján a nádort és Ferdinánd fő
herceget, legyenek a kaszinó becsületbeli tagjai. Ezt elfogadják, de 
előbb udvarmestereik útján kipuhatolták, elfogadják-e. Ügy lát
szik, a főhercegek nem akarták ezt, mert további nyom nincs a 
jegyzőkönyvekben.

A lóverseny ügyében hasonló fáradozás, gond, izgalom súlyo
sodéit Széchenyire. Amint közeledett az 1828-i versenyfutások ideje, 
itt is éreznie kellett az ellenzés fejlődését. Egyik rokonának eléggé 
kemény levelet írt, mert nem volt megelégedve áldozatkészségével. 
Ferdinánd főherceg magyar főhadparancsnokra is haragudott, 
mert ez örül ugyan a lóversenyeknek, látja a hatását, de azért ül
dözi híveivel együtt, ahol csak teheti. (1828 V. 8.) A verseny május 
és júniusban folyt le élénk részvétel mellett. De Széchenyinek 
tapasztalnia kellett, hogy egyesek, Wenckheim és Brüdern ellene 
dolgoznak. Gróf Esterházy Károllyal párbajra is kerül a dolog, és 
ebben jobb kezén meg is sérül.

Széchenyi feljegyzése szerint (1828 IX. 9.) a nádor is ellenesei 
közé tartozott. Azt, hogy Andrássy lóidomító intézetet alapít, 
Wesselényi eladja ménesét, Széchenyi rovására írja, mert erős 
akaratával kényszeríti az embereket még arra is, hogy akaratuk 
ellen cselekedjenek. Néhány nap múlva (IX. 16.) meg épen azt 
írja Széchenyi, hogy a nádor hátmögött szidja a kaszinót, a lóver
senyt; pedig neki kellene az ország javát előmozdítani, amelyen 
ők dolgoznak; őket esetleg a jobbról meggyőzni, vagy magát meg
győzeim, hogy mi a jobb.

Széchenyi Lovakrul c. művében örökös versenyjutalmaknak 
és egy lótenyésztő társaságnak alapítását sürgette. Ezt célozta a 
június 6-ára egybehívott gyűlés is, amelyen egyik ellenesével, báró 
Brudernnal nagy kimagyarázkodása volt. Ezen a gyűlésen Wenck-

1 Lásd a Függelék 774—777. lapján, magyarul a Magyar Nyelv 1927. évf.
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beim József és Orczy Lőrinc fejtegették a lótenyésztő társaság 
alapításának szükségét. A 10 frtos tagdíjakat a pálya költségeire, 
a lóiskcla szükségleteinek pótlására és parasztlovak tenyésztésé
nek előmozdítására akarták fordítani. A tervezett lótenyésztő tár
saság nem alakult meg ugyan, de A magyar lótenyésztés előmoz
dításának főkönyvébe 1828-ban még 39-en (1829 elejéig 133) írták 
be nevüket és kötelezték magukat 10 frt lefizetésére. A lóiskola 
részére (Széchenyi is) lovat ajándékoztak; azonkívül hét örökös és 
öt ideiglenes versenydíjat alapítottak.

Széchenyinek egykorú levelei mutatják, mily nagy és fárad
ságos munkát végzett ezekben az ügyekben. 1828 szeptember 4-én 
írja Wesselényinek, hogy „a gyep jobb elrendelése és a nézőhely 
még ügyesebb elkészítése“ foglalatosságának a tárgya. Szeptember 
27-én pedig hívja Wesselényit Pestre, hogy a telet itt töltse, mert 
szükség van reá; „a tudós társaságot életbe kell hozni, a verseny- 
futásokat örök lábra állítani, a casinóra 6 esztendőre új subventiót 
nyerni“. Október 26-án meg azt írja gróf Esterházy Károlynak, 
hogy „tartsunk össze, segéljük egymást tiszta szívvel s hazafiul 
indulattal és legyünk állhatatosak“. „Nincs nyugtom, míg a ver
senyfutást, a Casinót és a Tudós Társaságot oly lábra állítva nem 
látom, hogy az örökké való utána segélést többé szükségképen ne 
kívánják.“ „A jövő tél fogja elhatározni, hogy ezen intézetek meg
állapodjanak a jövendőre is vagy sem, mert korántsem forognak 
még, — és ha te, Miska, Károlyi György, Wesselényi és Andrássy 
nekem nem segítetek, összerogy minden; csak még egy kis állha
tatosság s megyen minden, jót állok érte.“ Fáradozásának meg
van az eredménye, bár maga is belátja, hogy az emberek félnek 
tőle a sok gyüjtőív miatt. Ez tűnik ki Wesselényihez november
24-én írt leveléből, amelyben panaszkodik neki, hogy az ország- 
gyűlési deputáció tagjai nem járnak a kaszinóba (féltek, hogy rész
vényt kell jegyezniük!); hogy őt kerülik, úgy látszik, orvosszere 
igen keserű, metódusa „tán igen is violens“, de már ezen nem 
segíthet, el vannak ijesztve; azért jöjjön Pestre, segítse fáradozá
saiban. Közli vele, hogy 1829-re nagy reformációkat akar véghez
vinni. Először abbahagyja a készítő (trainer) intézetet, mert nem 
bírja tovább, jó volna, ha Wesselényi aláírás megnyitásával biz
tosítaná további fennállását. Közli vele, hogy a kaszinónak hat 
évre való meghosszabbítására megnyitott aláírásnál «ok a baj; 
hogy a Keglevich-féle kaszinó megszűnt; hogy a versenyre 30 ala
pítólevél már alá van írva, de a hátralevő 26 még sok keserű mun
kát ad. December 3-án újból sürgeti Wesselényit, jöjjön be Pestre 
és keserűen kifakad, hogy „kár, hogy el kezdettünk patrióták lenni, 
mert látom, hogy környülállásaink a folytatásán hátráltatnak“. 
Értesíti, hogy a kaszinói aláírási ívre 250 részvényes kell, már 52 
van; ha lehet, szerezzen ő is aláírásokat.

Széchenyi szóban és írásban a rábeszélés minden fegyverét 
felhasználta arra, hogy a kaszinónak, lóversenynek híveket szerez
zen. Bizonyítják ezt a sok közt különösen gróf Reviczky Ádám 
kancellárhoz (1828 XII. 22.) és gróf Gyulay Ignác horvát bánhoz 
(1829 I. 18.) intézett levelei.
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Reviczkynek megírja, kötelességét lígy akarja teljesíteni, mint 
hazafi és a király hű jobbágya, hogy honunk boldogságára „a köz
jóra való törekedéseket és idestova célzó patriotizmusokat concen- 
trálja“. Ezt célozza a pesti kaszinóval, a versenyfutásokkal, a tudós 
társasággal. Kéri, legyen tagja a kaszinónak. Ugyanezt fejezi ki 
németül Gyulay Ignáchoz intézett levelében. Megírja neki, hogy 
a kaszinóra már 202 aláíró van, a lóversenyre pedig 11 ezer arany
á n  rendelkezésre; hogy a versenyből lótenyésztő társaság van 
alakulóban, és ebből nemsokára gazdasági egylet fog származni; 
az alakuló tudós társaságban pedig a költészet helyett lassankint 
a technikának igyekszik teret biztosítani.

Érdekes ekkori levelezésében a párizsi Journal des Haras, des 
Courses szerkesztőjével, Kochau-val való levélváltása. Rochau-val 
tulajdonképen gróf Sándor került összkeöttetésbe. Rcchau levele 
azonban akkor érkezett Pestre, amikor gróf Sándor francia- és 
angolországi útján volt, Sándor Széchenyit kérte meg a levél meg
érkezése esetén a szerkesztőtől kívánt felvilágosítások megadására. 
Széchenyi 1828 áprilisi levelében kérte a francia szaklap megkül
dését a kaszinó részére, részletes felvilágosítást adott a magyar- 
országi lóversenyekről és céljukról, t. i. hogy a kellő felvilágosí
tással a régi előítéleteket akarja megszüntetni; hogy a kormány 
engedi őket cselekedni és így előmozdítja a művészetek, a föld
művelés és a kereskedelem felvirágzását, és bátorít arra, hogy a 
haza boldogságára, és vele az uralkodóház javára dolgozhassanak; 
hogy a magyarság ragaszkodik az uralkodóházhoz, de féltékeny 
szabadságára is; hogy nálunk minden még gyermekkorát éli és 
sok a mocsár. ígéri, hogy időnként a lap részére tudósításokat küld 
a lóversenyekről és a vadászatokról. Elküldi neki a magyar 
Lovakrul-1 is.

Széchenyi megjárta e levéllel, mert a francia szerkesztő meg
csonkítva és eltorzítva közölte lapjában. Erre 1828 június 20-i leve
lében eléggé nyersen szemére vetette a szerkesztőnek, hogy levele 
nem a nyilvánosságnak volt szánva és engedélye nélkül közölte. 
Megdöbbentette a közlés módja; a megcsonkítás, az átírás és az 
a színezet, mintha kereste volna a francia szaklap védelmét, holott 
a szerkesztő volt az, aki kérte. Kijelenti, hogy nem állítja, hogy 
franciául tud írni, mert nem francia és nem is akar az lenni, de 
hiszi, hogy agya van olyan jó, mint egy francia agy, de semmi
képen sem akarja, hogy eszméit megcsonkítsák. Levelét vagy szó- 
szerint kellett volna közölnie, vagy sehogy. Az idei lóversenyek 
befejeződtek, egybeállította tudósítását, ahogy azt a szerkesztő 
kívánja, de nem meri elküldeni, nehogy elferdítve jelenjen meg; 
tudósításait csak úgy bocsátaná rendelkezésére, ha érintetlenül 
közölné. A szerkesztő erre július 16-án mentegető levelet írt Szé
chenyinek, amelyre szeptember 14-én válaszolt. Megírja a szerkesz
tőnek, mily feltételek mellett bocsátkozik vele levelezésbe. Megérti 
ugyan okait, de nem helyes a tudósítások megnyirbálása. A leg
jobb volna, ha egy képzelt utas szájába adná tudósításait, akit 
mint idegent pártatlannak fogadnának el. Így jár el az angol 
Sporting Magazin és más lapok is. Ez az idegen utas elmondhatná,
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hogy Magyarországon vannak, akik az előítéletek ellen küzdenek, 
reformokon dolgoznak; hogy itt rend van; hogy az előítéletek ellen 
küzdve a jóért neki voltak sikerei a versenyeknél, de ezért és ló- 
nevelési módjáért sok az irígye. Eközben mint szerkesztő hozzá
fűzhetne egyet-mást tetszése szerint, csak arra kéri, ne erőltesse 
a dicséreteket, mert tudják, hogy a lapjával levelez és azt gondol
nák, hogy maga írja dicséreteit. Csatolva küldi a versenyek ered
ményét minden kritika nélkül és a képzelt angol levelét. A levelet 
közölje előbb ilyíele bevezetéssel: „Ép most közölték velünk egy 
angol levelét,1 amelynek fordítását itt adjuk.“ Ezután a verseny
eredményeket közölheti és megemlítheti, hogy tőle kapta.

Az ]829. évben Széchenyi serényen tovább folytatta munkáját. 
A kaszinó 1829 január 25-i közgyűlése majdnem teljesen személye 
körül forog. Ö terjeszti elő a pénztári jelentést; jelentette, hogy 
már 210 aláíró van. Felkérték, hogy többeknek írjon, legyenek 
tagok. Javasolta a választmány egyharmadának új választását; le
köszönt az igazgatóságról, de újból megválasztották; Széchenyi 
azonban ragaszkodott a lemondáshoz, hogy más is megismerkedjék 
az igazgatással; javasolta az igazgató kötelességeinek meghatáro
zását, a könyvtár rendbehozását, a hátralékosok felszólítását. Fel
kérték az új kaszinókönyv megszerkesztésére. Ezt később kinyom
tatva be is mutatta. Január 30-án ajánlotta a hosszabb vita elkerü
lésére vélemény őszi ás esetén a golyóval való szavazást és bemu
tatta a szavazóládát. A június 7-i közgyűlésen javasolta, hogy a 
kaszinóba zsidókat is fel lehessen venni tagoknak, de ezt heves 
vita után elvetették. Errenézve felvilágosítást nyújt Ferstl főbiz
tos jelentése.1 2 Eszerint Széchenyi Wesselényitől és más négy egyén
től támogatva tette meg javaslatát. Károlyi György ellenezte ezt 
és kilépéssel fenyegetőzött, s csak akkor egyezett bele, hogy szava
zással döntsenek, amikor megmagyarázták, hogy a terményforga
lom kívánja a felvételt. A szavazásnál azonban csak hat szavazott 
a felvételre, a többi (majdnem 50) ellene. Az ellenzők közül Platthy 
beszéde tetszett. Azt igyekezett bizonyítani, hogy közeledés a zsi
dókhoz nálunk nem lehetséges, mert a tapasztalat szerint a mág
nások a nemességgel és a polgársággal sem akarnak közlekedni.

A lóverseny ügyében 1828 júniusára egybehívott gyűlés ideig
lenes választottságot küldött ki a lótenyésztő társaság eszméjének 
megvalósítására. Ez 1829 január 18-án „Másodszori Meghívás a 
Magyar Országi Ló-tenyésztés sikeresebb előmozdítására“ című 
nyomtatvány útján is igyekezett az alakítandó társaságnak (leg
alább 300) tagot toborozni. Kívánta a versenyjutalmak, a nemzeti 
lóiskola kibővítését, az állatkiállítást, az ingyen fedezést, országos 
baromorvos tartását és meghívta az, érdeklődőket az 1829 június 8-i 
gyűlésre, amelyen választmányt kell nevezni, hogy az alapszabá
lyokat kidolgozza. Egy hónap múlva (1829 II. 20.) Széchenyi „1829-re 
Tudnivaló gyeptár“ címen magyarul és németül is tudatta az

1 Ezt a módot alkalmazta Széchenyi Világ e, munkája végén. Az angol levél
író maga Széchenyi volt.

2 Pol. Hofst. 1829 :4601.
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1829-i lóversenyek idejét, a versenyiendet, tájékoztatott arról is, 
hogy a társaságnak már 153 tagja van.

A versenyek május 27-e és június 10-e közt folytak le és június 
5-én rendezték az első állatkiállítást. Erről a Széchenyi és Döb- 
rentei által kiadott „Pesti LóLversenykönyv 1829-re“ tájékoztat. 
Ebből megtudjuk, hogy Széchenyi fáradozásai nem voltak ered
ménytelenek, mert a társaságra 346 tag jelentkezett, megalapította 
az ostorért, illetőleg kardért való futást, ajánlottak 10 örökös díjat 
(évi 666 4t) egy holtig tartó díjat (161 # ) ,  három ideiglenes díjat 
(495 4Φ), három egy évre szóló díjat (240 4±), összesen tehát 1762 #  
állott 1830-ra rendelkezésre. Az állattenyésztő társaság megalaku
lása azonban 1830-ra maradt.

Az elsőnapi versenyről Ferstl főbiztos jelentéséből megtud
juk, hogy kevés hölgy jelent meg, és ez a fiatal gavallérok anglo
mániájának volt a következménye, mert ők látogatáskor csak a 
háziasszonyt üdvözlik, a többi hölgyet alig veszik figyelembe. 
Különösen gróf Károlyi György ilyen, de Széchenyi is, ki csak 
Zichy Crescentia iránt mutat tiszteletet. A mágnások közt egyéb
ként igen feszült a viszony. A nádor iránti köteles tiszteletről is 
megfeledkeztek, mert nem hívták meg küldöttség útján a ver
senyre. Wenckheim és Orczy kívánságára deputációt küldenek 
hozzá, és most törtetnek, hogy belekerüljenek a deputációba.1

Széchenyinek munkáját a kaszinóban 1829 derekán megnehe
zítette az elhelyezés ügye is. Már 1828-ban megvolt Széchenyiben 
a törekvés, hogy az akkor épülő kereskedők házába (a Lloyd-épii- 
letbe) telepítse át a kaszinót. Most az építkezés közeli befejezése 
sürgette az elhatározást. A nehézség abban állott, hogy több párt 
keletkezett ez ügyben. A helyzetről jó képet ad Ferstl főbiztos 
jelentése.1 Eszerint Széchenyi minden módon igyekszik a részvé
nyeseket rávenni, hogy a börzeépületbe költözzenek, amely decem
berben készül el. Báró Orczy és hívei viszont a Vogel-házban akar
nak maradni, egy harmadik párt Keglevich Lászlóval az élen 
viszont a Kemnitzer-házba szeretné átköltöztetni a kaszinót. Kegle
vich és Széchenyi közt ezért van a harc. Megnehezíti Széchenyi 
helyzetét az is, hogy a kereskedők a II. emeleten akarják kaszinó
jukat berendezni, Széchenyi az egész I. emeletet és a nagytermet 
kívánja kibérelni, de a nagyteremre a kereskedők is számot tarta
nak, hogy bálok, estélyek tartására ők is használhassák.

Mindegyik párt erősen dolgozott a maga véleménye érdeké
ben. Széchenyi egymás után felkereste a veszedelmesebb ellenző
ket, sőt még az asszonyokat is igyekezett megnyerni, hogy új, szebb, 
kényelmesebb elhelyezést biztosítson a kaszinónak. Példán 1 1829 
december 11-én Kemnitzer feleségét a színházi páholyban kereste 
fel és rábírta, hogy urát hallgatásra bírja. December 16-án Mérey 
Lászlót látogatta meg, a Kemnitzer-párt másik vezérét, s mint írja, 
ez a csekélység elég volt arra, hogy leszerelje. Fáradozását siker 
koronázta, mert 1830-ban a kaszinó tényleg a kereskedők házába 
költözött át.

Pol. Hofst. 1829:4205; 1829:10.428.
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2. FEJEZET.
1. Az Akadémia megalapításának körülményei. 2. Az 1827 : IL. és 12. t.-cikk 

és Széchenyi munkássága.

Vissza kell térnem az Akadémia megalapításának körülmé
nyeire. E kérdés taglalásánál szükséges az előzményeket és a kísérő 
körülményeket megvizsgálni és pontosan mérlegelni, mert csak így 
juthatunk megnyugtató eredményre.

Eddig két régi feljegyzés zavarta a tisztánlátást. Az egyik 
Döbrentei Gábornak az Akadémia történetéről írt értekezése, a 
másik Széchenyi Istvánnak Nagy Pálhoz 1830 január 30-án írt 
levele.

Döbrentei Gábor a Magyar Tudós Társaság Évkönyvei I. kö
tete számára írta meg az Akadémia történetét és ez 1833-ban jelent 
meg. Döbrentei tehát legalább is hét évvel az esemény megtörténte 
után foglalta szavakba az 1825 november 3-i eseményeket és ekkor 
megesett vele, hogy a későbbi tényeket időben előbbre helyezte, 
ezért egyébként is stilizált előadása nem fedi a valóságot. Döbren
tei a nov. 3-i eseményről Wesselényi útján értesült, Nov. 10-i vála
szában azt írja Wesselényinek, hogy a nyelv divatba hozatala két
felé oszlik: 1. kenyérnyelvvé tétele és 2. virágja kifejlésére. Az elsőt 
nem az ajánlásból kell elérni, hanem jutalmakkal, iskolákkal, tör
vény útján. A tőkét akadémia állítására kell fordítani. Ha ezt 
célozzák az ajánlások, örömmel veszi, akkor elküldi Révai, gr. 
Teleki László véleményeit, sőt maga is tervet küld. E levele sze
rint még nov. 10-én sem volt tisztában az eseményekkel, mégis e 
szókat (akadémia-intézet) adja a szereplők szájába, holott sem Nagy 
Pál, sem Széchenyi e szót nem használta.

Széchenyi Nagy Pálnak írt levelében tagadja Nagy Pálnak 
azt az állítását, hogy az Akadémia felállítása Nagy Pál előadásá
ból é,s az ő erre következett nagy hazafiúi ajánlásából eredt. Azt 
állítja, hogy több évvel előbb érezte a vágyat, hogy a hazát elő
segítse, ezért ajánlotta már 1821-ben álló hídra esztendei jövedel
mét, de szavát akkor nem. hallgatták meg; állítja továbbá, hogy 
az országgyűlés előtt jó idővel barátaival tanácskozott, hogy az 
erők egyesítése végett mivel kezdje, és végül abban állapodtak 
meg, hogy a haza a nemzetiség és így az anyai nyelv csinosítása 
által emelkedhetik nagyobbra. Eltökélt szándéka volt még az 
országgyűlés előtt magyar tudós társaságot javasolni és ezt min
denesetre mozgásba hozta volna. Megengedi azonban, hogy Nagy 
Pálnak és másoknak hathatós és valóban szívreható lelkes elő
adásai elragadták, hogy a kér. ülést tartotta legjobbnak javaslata 
megtételére. Viszont lerontja Széchenyi ezt az engedményt azzal a 
kijelentésével, hogy Nagy gyermeki agyvelőt tételez fel benne, ha 
azt hiszi, hogy 33 esztendős korában, utazásai, tapasztalatai után 
egy ékes beszéd által úgy elragadtatta volna magát, hogy 60 ezer 
pengő frtot, szinte háromesztendei tiszta jövedelmét minden meg
fontolás nélkül odavessen. Széchenyi általában törekszik a tárgyi
lagosságra, e levelében mégsem az. Ennek okait Nagy Pál egy
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nagy beszédének tárgyalásakor máshelyütt fogom előadni. Itt csak 
azt kell megjegyeznem, hogy Széchenyi e levelének állításait meg
cáfolják naplójában, Hitelé ben, Kelet népében tett nyilatkozatai, 
amelyek határozottan azt bizonyítják, hogy áldozatkészségére leg
inkább Crescentia iránti szerelme késztette. 1821-i hídi ajánlatát 
nem hallhatták meg, mert Széchenyi ezt naplóján kívül csak báró 
Brudem Józsefnek említette, más nem tudott róla. Az igaz, hogy 
barátaival az egységesítés érdekében akarta a lóversenyt, ló
tenyésztő egyesületet megalapítani, de ez nem sikerült. A róka- 
vadászat is az egységesítést célozta, de ez, oly szerény körre terjedt, 
hogy általánosabb hatása nem lehetett. Naplója igazolja, hogy 1823 
után a rókavadászaton kívül az egységesítésre törekvő munkás
sága szünetelt, és csak az 1825/7-i országgyűlésen éledt újra teljes 
mértékben. Itt az alkotmányos sérelmek ügyében tartott lelkes, 
magyar szellemű beszédek kétségtelenül erősen hatottak Széche
nyire, de kétségtelen, hogy már az országgyűlés előtt is, most 
azonban egészen szerelmének hatása alatt állott. Crescentia lelki 
nagyságának hatása alatt belátja, hogy minden régi botlásai 
ellenére sem született a bűnre és nem szabad e nő boldogsá
gát, lelki nyugalmát, legtisztább ártatlanságának csendes tuda
tát elrabolnia (október 20.); és megteszi fogadalmát, hogy saját 
boldogságát az erény nehéz, érdes, de nemes útján fogja 
keresni; bevallja, hogy Crescentia tette máris jobb emberré, bár
csak egykor honfi- és embertársainak igazabb szolgálatot tehetne, 
mint eddig, ez az ő műve volna (október 22.). Ezt a fogadalmat 
közvetlenül az alkotmányos sérelmek ügyének végeztével tette, 
körülbelül ugyanekkorra esik az egységesítésre törekvő első tette, 
a pozsonyi clubb megalakítása, Ha ő barátaival előbb beszélt volna 
meg valamit, ezt bizonyára megemlítené naplójában vagy Wesse
lényivel való levelezésében, de erre semmi nyom sincs. Nincs nyom 
Széchenyinek arra az állítására sem, hogy már november 3-a előtt 
elhatározták magukat, hogy a nyelv csinosításával emelhetik a 
hazát naggyá. Ellenkezőleg, Wesselényinek 1826 január 4-én már 
magyarul (eddig mindig németül) írja a következőket: „A levele
det megkaptam és azért néked köszönök. Énis magyarul akarok 
neked felelni, noha nem igen tudok hozzá. De előtted se gyarlósá
gomat, se tudatlanságomat titkolni soha nem akarom; és magam 
is által látom, hogy mi magyarul gondolkodjunk, beszéljünk és 
írjunk, ha a nemzetünknek igazán szolgálni akarunk.“

Ez a kijelentés kétségtelenül azt bizonyítja: Wesselényi is 
épen a novemberi események hatása alatt írta levelét Széchenyi
nek, hogy ezután magyarul írjanak, beszéljenek egymással. Ha 
november 3-a előtt határozták volna el, hogy a magyar nyelvre 
gondot kell fordítani, már előbb ily megállapodásra jutottak volna, 
ennek volna nyoma és ez esetben Wesselényi nem 1825 végén, ha
nem előbb írt volna neki.

Bizonyos azonban, hogy Széchenyi már az országgyűlés előtt 
nagy lelki küzdelmen megy át. Április 18-án feljegyzi naplójába, 
hegy Crescentia miatt magán a legszebb diadalt aratta. Ekkor már
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úgy látta, hogy az erény kemény, de embertelen sohasem lehet. 
Ő maga tehát az országgyűlésre a legfogékonyabb lélekkel jött.

Azon állítást, hogy Crescentia állott előtte ténykedéseiben, a 
napló számos helye bizonyítja. Itt a következő helyeket idézem. 
1826 január 30-án ezt írja: „Ö (t. i. Crescentia) fogja meghatározni, 
tovább szolgáljak-e, vagy elhagyjam a katonaságot. Ő lehet az oka, 
hogy egy egész nép regeneráltassék; ő az Amphitrite, aki a sast 
itatja.“ 1829 február 18-án ezt írja: „A kerek dobozban küldöm ön
nek az angol-ázsiai társaság levelét. Nézze meg és törekedjék tár
saságunk részére alkalmas pecsétet kitalálni. Önnek kellene ezt 
valóban meghatározni, mert Isten tudja, ön annak előidézője és 
alapoka; nem szégyellem ezt bevallani, amiként avval is büszkél
kedem, hogy ön tett engem jobb emberré, és hogy semmi sem vol
nék ön nélkül, és bizonyára ájultan ismét lehanyatlanék, ha ön 
engem elejt.“ De Széchenyi 1830 után is így nyilatkozik, 1830 április 
15-én ezt írja: „Elküldöm önnek azt, ...am it a tudós társaság 
pecsétjének ajánlani akarok. Önre gondoltam, amikor a festmény 
gondolata bennem támadt. Önnek kell kivezetnie a: sötétségből az 
öreg szittyát, akit a sas ábrázol.“ 1835 augusztus 23-a után többször 
is így nyilatkozik: „Ha Crescentia nem élne, nem volna Magyar- 
ország.“ 1841-ben írt Kelet népében ezt írja: „Mióta élek, kimond- 
hatlan vágy létezik lelkemben, Magyarország kifejlése, a magyar 
nemzet feldicsőítése ól minden csepp véremben... S így lön, hogy 
vagy 16 évvel ezelőtt, kimondhatlan s több napi belső küzdések 
után s csak akkor, mikor látám, hogy senki azon tán egy kissé 
magasít néző pontiad nem fogja fel nemzetünk állását mint én, 
vagy ha igen, nem mer, s újra öntés helyett mindig csak nyomo
rult foltozás van napi renden, bizonyos órában — és soha el nem 
határozom magamat, ha egy nemes lény nem ígéri, mikép ő fogna 
mellettem hű kebellel állani, midőn minden részektől félreértve, 
vógkép egészen magamra volnék hagyva — megesküszöm magam
nak, tehetségemben semmit, tiszta szándékomban, férfiúi szilárd
ságomban annál többet bízván, hogy miután világosan mutatkozá- 
nak lelkem előtt nem csak a feltámadásnak, de nemzetünk egykori 
nagy kifejthetőségének is legbizonyosb jelei, mindent el fognék 
követni, ha bár magam maradok is, ha bár vesznem kell is, mit 
e kettős célnak elérésére cselekedni lelkem sugall.“

Ugyancsak 1841-ben, december 15-én kelt tol dalék végrendeleté
ben így ír: „Vegye hálámat kedves Hitvesem mind azon jóért, mi
vel engem megajándékozott. Néki köszönöm lelkemnek nemesbiiltét, 
mert ő szerettette meg velem az erényt s néki fogom köszönni üd
vözletemet.“

Ezekután azt meg kell vizsgálni, mi történt az országgyűlésen, 
hogy lássuk a kísérő körülményeket.

Az országgyűlés a kir. megnyitó, az erre következett köszönő 
felirat és a királyné megkoronázása után 1825 szeptember 27-étől 
október 22-éig az alkotmányos sérelmeket tárgyalta.1 Ennek kereté

1 A kor. ülés tulajdonképen 17-én végzett, de a főrendek kifogásai alap
ján ismét tárgyalniok kellett; 20-án végre megegyeztek és 22-én elegyes ülésből 
a király elé terjesztették.
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ben a kér. ülések iránt nagy volt az érdeklődés, mert itt a megyei 
követek felváltva voltak az elnökök, s így a megyei követek kor
látozás nélkül mondhatták el véleményüket. Ez a véleménynyilvá
nítás hevességben folyton fokozódott. Az első hetekben a haza- 
szeretet lángjától ösztönözve többször érintették ugyan az elhanya
golt nemzeti szellemet, egyébként azonban a sérelmek felsorolása 
és orvoslása volt az irányadó. Széchenyi megjegyzi (szeptember 27.), 
hogy Perényi magyar szívet gerjesztő beszédet tartott, hogy az 
elaludt nemzetiséget fel kell éleszteni.

Amikor a kér. ülés végzett az alkotmányos sérelmekkel, rög
tön a praeferentialis (főbb) sérelmek tárgyalására tért át (októ
ber 18.). Először általánosságban megállapították, mi tartozik e 
keretbe és mily sorrendben következzenek. A beszédek alapján 
Platthy Mihály így állította egybe a sérelmeket: 1. az ország 
integritása; 2. a törvényhozó hatalom; 3. az ország függetlensége 
elleniek; 4. a változó pénzügyi viszonyok a magánosok vagyonát 
sértik; 5. a magyar kereskedelem és ipar Ausztriától függ. Az 
orvoslás anyagi eszközei: a király, a főrendek lakjanak az ország
ban, a földművelés és bányászat szabaduljon fel a Korlátozások 
alul, a külföldi lotteriák tiltassanak el, az insurrectio reformáltas- 
sék; erkölcsiek: a szunnyadó nemzeti szellem felébresztése, a trón
örökösnek az országban magyar szellemben való neveltetése, a 
nevelés rendszerének javítása, a magyar nyelv művelése és közön
ségessé tétele, a könyvnyomtatás szabadsága, a jó hazafiak meg- 
jutalmazása, a titkos árulás eltörlése, jobb igazságszolgáltatás, az 
urbárium megjavítása.

Mint látjuk, eddig szó sincs még a tudományos egyesületek
ről. A kér. ülés e sérelmeket ily rendben tárgyalta: október 24-én 
a pátensekkel való kormányzás (adó, só), október 25-én a só, a 
pénz megállapítása, a magyar kamara és egyetem függősége, októ
ber 27-én a papírpénz, október 29-én a kereskedelem akadályai, 
október 31-én az insurrectio (október 26-án, 28-án, november 1-én 
nem volt ülés), november 2-án a nemzeti nevelés, november 3-án 
a magyar nyelv.

November 2-án a követek a nemzeti nevelés akadályaira, elő
mozdításának eszközeire vonatkozó különböző véleményüket adták 
elő. Az volt az általános vélemény, hogy az iskolákban a latinon 
kívül alig tanulnak mást, és azt kívánták, hogy az iskolákban a 
tanítás, a hivatalokban a hivatalos nyelv a magyar legyen.

Kolosváry Miklós győri követ rámutatott beszédében, hogy a 
tudományos társulatok mindenütt virágoznak, nálunk nincs egy 
sem. Kívüle még Máriássy István gömöri követ, utasítására hivat
kozva, kívánta magyar tudományos egyesületek létesítését a nem
zetiség előmozdítására.

Platthy Mihály jegyző egybeállítván az elhangzott kívánságo
kat, a 11. pontot így fogalmazta meg: a magyar nyelv legyen az 
ország hivatalos és általános nyelve. Ezután felsorolta a teendő
ket s itt a h) pont magyar tudományos egyesületek létesítését tartja 
szükségesnek.
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November 3-án a magyar nyelvről, mint a nemzeti nevelés fő
eszközéről tanácskoztak. E napon elsőnek Takács Gáspár pozsonyi 
követ kívánta, hogy egy társaság alakuljon, amely az iskolákban 
előforduló tudományokat magyarra fordítsa. Ghyczy Ferenc komá
romi követ felelevenítette az 1807-i országgyűlés eszméjét, hogy oly 
tudós társaságra volna szükség, amely egységes magyar nyelvet 
szervezzen. A többi követ mind azt kívánta, hogy a magyar nyelv 
törvény útján kötelezővé tétessék a hivatalokban és az iskolákban. 
Nagy Pál e napi harmadik beszédében azt vitatta, hogy az 1792 : 
VII. t.-c. világosan mondja, hogy aki magyarul nem tud, nem visel
het hivatalt; kimutatást kellene tehát kérni, hogy megtudjuk, 1792 
óta hányán nyertek hivatalt a törvény ellenére. Ezután pedig ki
jelentette, hogy mindenhez pénz kell, enélkül még nemzeti nyelvün
ket sem virágoztathatjuk fel; de nagyjaink nem tesznek semmit, 
fel kell tehát őket világosítanunk, adakozzanak a nemzeti nyelv 
felvirágzására, egyúttal szólítsuk fel a megyéket is adakozásra.

Er're előlépett Széchenyi és ezt mondta: „Szemrehányásokat 
hallok itt nagyjainkra; én nem számítom magamat ezek számába, 
csak a vagyonosabbak közé; hogy hazám iránti ragaszkodásomat 
bizonyítsam, itt nyilvánosan aláírom a nemzeti szellem és nyelv 
felvirágzására egész vagyonomnak egy évi jövedelmét, de a hova- 
fordítás tekintetében betekintést és befolyást kívánok, hogy ez a 
pénz ne céltalanul használtassák fel, vagy pedig úgy kezeltessék, 
mint a Ludoviceához való hozzájárulások.“

így ú ja ezt le még aznap egy szemtanú, a TZ jelű rendőrségi 
besúgó (Pongrátz Miklós volt főhadnagy). Pcngrátz jelentése a 
november 3-ára vonatkozó jelentések közt a legteljesebb és legvilá
gosabb, nincs benne ellenmondás. Neki pontosnak kellett lennie, 
hogy a rendőrség pontos jelentést adhasson a történtekről. Ha a 
gyűlésen Nagy kimondottan tudós társaságot javasolt volna, vagy 
Széchenyi felszólalásában tudós társaságról szólt volna, bizonyára 
megemlíti. A többi besúgó sem említi ezt, azért Ferstl főbiztos is 
összefoglaló jelentésében csak azt írja, hogy Széchenyi és Károlyi 
önkéntes ajánlatai a máris fellelkesült kedélyeket fokozta, úgyhogy 
az ülés a további tárgyalásokra nagyon károsan fog hatni. Ennél
fogva Pongrátz jelentését elsősorban kell figyelembe vennünk.

A másik szemtanú, báró Wesselényi Miklós másnap, novem
ber 4-én ezt írja Pozsonyból Földváry Gábornak: „Minekutánna a 
napokba Circulussainkba előbb a Nat. independentiáról — keres
kedésről — pénzről, utóbb a nemzeti nevelésről igen felséges Ta- 
nátskozások tojtak, tegnap a Nemzeti Nyelv Terjesztése s palléro
zása fordult elő, — ezt úgy vévén mint a Nemzetiség legfőbb s erő
sebb Kötését, igen sokan lelkesen szollottak, — Nagy Pál felséges 
tűzzel s el ragadó ékesen-szollással hordotta elő azon okokat, melyek 
nemzetiségünk lassanként való elhalását okozták, így igen fontos 
oknak mutatta meg a Mágnások el korcsosodását s a nyelv s natio- 
nalitas iránt való tunya hidegségeket, — erre az én Széchényim 
fel állott, s declarálta, hogy ámbár ezen fontos szavaknak szomorú 
igaz voltát el esmeri, de mindenekre nem gondolja, hogy ki lehes
sen terjeszteni, magába is érezvén, hogy a Nemzetiségért akár mit
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is tenni kész, azért a Nemzetiség és nyelv erősítése, terjesztése, s 
pallérozása szent céljára ezennel ajánlja s adja egy esztendei min
den Jószágainak egész Jövedelmét.“1 Wesselényi sem szól kimon
dottan tudós társaságról. Egyébként Wesselényi tudósításában 
Nagy Pál hárem ízben mondott beszédeit egybefogja, csak ebben 
tér el a való tényállástól.

Van még egy harmadik szemtanú, Comáromy István abaúji 
követ. Ez 1825 november 5-én (tévedés 4-e helyett) ezt írja Kazinczy 
Ferencnek: „A Constitutio consolidatiója egyik módjának ítél
tetvén a Statusok által a többek között, a Magyar Nyelvnek virág
zásba való tétele s annak ennél fogva az Oskolákba, a Dicastermo- 
nokba s a közönséges Dolgoknak folytatására a Vármegyékbe « k. 
Városokba tejendő behozása, ennek a Circularis Sessioban való 
meg állapítása alkalmatosságával az a nevezetes dolog történt: 
hogy a midőn a Sopron Vgye követe Beszédében az Ország Nagy- 
gyai felől azt az említést tette, hogy ha ezek is, a mint reményiem 
lehet, az Országnak ezen Igyekezetét hathatósan segíteni fogják, 
a Nemzeti Culturának bizonyos előmenetelét reményiem lehet, ezen 
Beszéd után az ifjú Gr. Széchenyi Magyar Lovas Kapitány 33 Esz
tendős, a Magyar M’uzeumnak fundamentomát megvető halhatat
lan emlékezetű Gr. Széchenyinek igen méltó Fija s a Circularis 
Sessi oknak igen szorgalmatos gyakorlója, nagy lelkű szavakkal 
ezen Ajánlást tette: T. Statusok és Rendek! Én ugyan Nagy nem 
vagyok, de Vagyonos ember vagyok, azért Nemzeti Nyelvemnek 
Gyarapítására egy egész Esztendei Jövedelmemet ajánlom, úgy 
hogy ennek a Kivántt Czélra való fordítása s el rendelése minden
kor az Ország Gyűlésétől függjön.“ Mint látjuk, Comáromy fel
jegyzése fedi Pongrátz állításait még Széchenyi ajánlásában is. 
Comáromy szerint sem volt kimondottan tudós társaságról szó.

A többi jelenlevő közül Ponori Thewrewk József szerint Szé
chenyi ajánlatát , az honi nyelv előmenetelére szentelé“, ellenben 
Döbrentein kívül Guzmics Izidor, Tar Gáspár, Szoboszlai Pap Ist
ván, Bajza József, Barkassy Imre úgy írnak az eseményről, mintha 
Nagy Pál is, Széchenyi is, tudós intézetről vagy társaságról (Bar
kassy szerint akadémiáról) szólt volna. Ebben tévedtek. Erről csak 
a november 3-i ülés után volt szó. Ezt bizonyítja gróf Károlyi 
György ajánlata is. Pongrátz jelentése szerint Károlyi évenkint 
1000 pengő frtot ajánlott ée egy magyar tudományos akadémia fel
állítására jószágainak félévi jövedelmét.1 2 Károlyi tehát a nemzeti 
szellem és nyelv felvirágzására 1000 frtot ajánlott, és kimondottan 
magyar tudományos akadémiára félévi jövedelmét. Ezt bizonyítja

1 Teljesen így nyilatkozik Wesselényi „nov. 4-én hajnal előtt“ édesanyjának 
írt levelében is.

2 Károlyi kettős ajánlaiát a tudósítók Pongrátzon kívül nem közük helye
sen. Csak Tar Gáspár mond annyit, hogy 1000 frtot adott egyszerű nyelvművelő 
társaságra, félévi jövedelmét katonai tudományokkal foglalkozó magyar akadé
miára. A kér. ülés első üzenettervezete is azt állítja, hogy katonai akadémiára 
adta és 1000 frtot jutalmakra; de Vay a kér. ülés előtt bejelentette, hogy mivel 
a tudós társaság létesül, erre adja félévi jövedelmét, az 1000 frt felajánlása fel
tételes volt.
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Széchenyinek kétféle alakban megmaradt beszédtervezete, amelyet 
a nádor előtt akart mondani XI. 8. kérésük átadásakor és amely
ben védelmezi a november 3-i kér. ülésben történt eljárását. Itt ezt 
írja: „Sok év óta tekintélyes jószágoknak vagyok birtokosa és sok 
év óta szerettem volna honfitársaim boldogságához hozzájárulni. 
November 3-án kínálkozott erre alkalom, amikor hangosan ki
mondatott az az igazság, hogy az ország nagyjai és gazdagai álta
lában keveset vagy semmit sem tesznek az országért és csak keve
sen közülök vannak polgári erényekkel felruházva. Ez a körülmény 
elragadott engem a szent buzgalomban arra a nyilatkozatra, hogy 
szívesen adom évi jövedelmemet, hogy oly intésetet segítsek meg
alapítani, amely jó és becsületes magyarokat képez, az országnak 
jó férfiakat és derék polgárokat, őfelségének, az igen szeretett 
császárnak és királynak pedig hű alattvalókat; művelt és alkalmas 
szolgákat neveljen.“1 Ez a nyilatkozat semmiesetre sem kimondot
tan magyar tudós társaság. A november 5-i kér. ülés tárgyalása 
sem szól határozott intézményről. Ezen t. i. azon vitatkoztak, hogy 
a nagy ajánlók dolgozzanak-e ki tervet, amely szerint szeretnék 
alapítványukat organizálni, vagy pedig az országgyűlés dolgozza-e 
ki azt. Abban állapodtak meg, hogy az alapítók vegyenek maguk 
mellé oly egyéneket, akikben megbíznak és dolgozzanak ki oly ter
vet, hogy a begyűlt pénz mire fordíttassék és hogyan kezeltessék. 
Ezt mutassák be, hogy a király lássa az intézménynek irányát, az 
adományozók pedig lássák, mire adják pénzüket. A pozsonyi klubb 
ad végre is pontosabb felvilágosítást. Ferstl főbiztos jelenti, hogy 
a reunióban november 5-én sokan gyűltek egybe mágnások, köve
tek egyaránt. Széchenyi előadta, hogy több követnek az ország 
nagyjai nemtörődömségére vonatkozó panasza bírta ajánlatának 
megtételére. Széchenyi után báró Brüdern amellett érvelt, hogy 
szükségesebb volna először a belső kereskedelmet élénkíteni és csak 
ezután a nyelv művelésére gondolni; azért az ajánlatokat, ha aka
démia nem létesülne, utak, hidak, csatornák építésére kellene for
dítani, és ezt helyeselték is. Itt találkozunk először az akadémia 
elnevezéssel. Ferstl november 8-i jelentése arról ad tudósítást, hogy 
előző nap a reunióban arról tanácskoztak, mire fordítsák a felaján
lott pénzt. Eszerint egyesek írók jutalmazását, mások tudományos 
akadémiát, ismét mások Adelung-féle szótár készítését, többen 
különböző tudós társaságokat javasoltak, de megegyezni nem tud
tak. Ugyancsak november 8-án megjelent a négy alapító a nádor 
előtt, nevükben Vay Ábrahám előterjesztette a nádorhoz és ország- 
gyűléshez intézett kérelmüket s ebben kijelentik, hogy egy „Nem
zeti Tudományos Intézet“ alapját akarják megvetni; hogy a nádor 
pártfogása alatt az országgyűlés által kiválasztandó 13 férfi a nem
zeti nyelv tökéletesítését és kiterjesztését eszközöltesse. Kérik azért 
a nádort és az országgyűlést, hogy országos deputációt rendeljen

1 A másik tervezetben így: amely a művészetek, tudományok és a nyelv 
terjesztésével az országnak becsületes és erényes polgárokat neveljen, őfelségé
nek, igen szeretett császárunknak és királyunknak bű alattvalókat, ügyes és 
erényes szolgákat neveljen.
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az intézet szabályainak kidolgozására, és ez törvényjavaslatban 
jóváhagyásra a király elé terjesztessék. A nádor ugyan szemükre 
hányta, hogy nem idején és helyén tették ajánlatukat, de a párt
fogást elvállalta és felhívta őket, hogy az országgyűlésnek előzetes 
tervet nyújtsanak be a tervbevett tudós társaságról.

A fent bemutatott adatok azt bizonyítják, hogy november 3-án 
a nemzeti szellem és nyelv felvirágzásáról beszéltek; kimondottan, 
magyar tudós intézetről, akadémiáról csak ezután a pozsonyi 
klubban és a november 8-i alapítólevélben beszéltek. Semmi nyom 
nem bizonyítja, hogy Széchenyi társaival erről november 3-a előtt 
beszélt és megállapodott volna; de ez nem is történhetett meg, mert 
a magyar nyelv felvirágzásáról csak november 3-án tárgyaltak.

Az események jelentőségét e körülmények a legkevésbbé sem 
csökkentik, sőt inkább növelik, mert az elárvult, háttérbe szorult 
nemzeti nyelv ügyét és igazságát egy csapásra előbbre viszik, míg 
a tudós társaság annak csak egyik eszköze volt. Az ország nagyjai 
latinul tárgyaltak, a nemzeti nyelv iránt közönyösek voltak. Épen 
Nagy Pál érdeme, hogy második beszédében bátor szóval feltárta 
a nagy urak, különösen hg. Esterházynak e téren mulasztásait, 
azután egyes városok más ajkú polgárainak hálátlanságát. Mint 
Wesselényi anyjának írja (nov. 4), „a magyar nyelv közönségessé 
tétele s pallérozott terjedése csak oltalmazókra akadott; ellene 
senki s még a városok követjei s a tótok is tűzzel szólották mel
lette“. így  aztán Nagy Pál harmadik beszéde után, amelyben a 
kormány eljárását sem kímélte és a nemzeti nyelv felvirágzására 
az ország nagyjait és nemességét ajánlásra hívta, teljesen érthető, 
hogy a feszült hangulat a legmagasabb fokon volt. És akkor akadt 
egy egész ember, ki belátta a mondottak igazságát és azt is, hogy 
itt nem szóval, hanem tettel kell beszélni, előlépett és a szent célra 
felajánlotta egy évi egész jövedelmét. Elképzelhető, hogy a lelkese
dés a legnagyobb fokra emelkedett. Csak a kér. ülés után kezdtek 
azon gondolkodni, hogy mi és ez hogyan történt és ekkor elágazók 
lettek a vélemények. Egyesek a nyelv elterjesztését tartották fon
tosnak, ezek tudós iskolát; mások a nyelv felvirágzását, ezek viszont 
tudós társaságot akartak. Széchenyi Vay Ábrahám felfogása mellé 
állott, aki nemzeti tudós társaságot akart, előre látván, hogy .a kor
mány tudós iskolát nem engedélyez.

Bizonyos az, hogy Széchenyit Nagy Pál és mások lelkes beszéde 
nyomán támadt magyar lelkesedése ragadta magával ajánlata meg
tételére. Való azonban az is, hogy Széchenyiben legifjabb kora óta 
meg volt a készség arra, hogy hazájának szolgálatot tehessen, de 
ezek hirtelen fellobbanások voltak. Tettvágya, hazafiassága a kato
nai és bécsi felfogás lankasztó hatása ellenére is állandóan fog
lalkoztatta, de a katonai és társas élet nagy változatossága, a kor- 
mánynak elnyomó irányzata következtében, kitartásában gátolta. 
És ebben a tekintetben van épen 1825 óta nagy változás nála. 
Crescentia iránti szerelme a fordulópont. A nő erénye arra bírja, 
hogy ő is az erény útján mutassa meg, hogy méltó hozzá. Kitar
tóvá teszi minden cselekedetében. Könnyen megtalálja az utat, 
ahol megmutathatja neki, hogy szívében a tiszta szerelem lángja
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lobog és bizalmára érdemes. Ott van az országgyűlés, amelynek 
hatalmas küzdelme a magyar alkotmányért nagy mértékben hat 
reá. Hazaszeretete tárgyat mutat a cselekvésre, embertársait, hazá
ját fogja reformálni, a nemzeti nyelvet fogja fejleszteni, mert 
ebben nagy erőt lát1 és ez még a népet is fel tudja emelni. Szé
chenyi hazaszeretete, hazafias elszántsága, nemzeti érzése mindig 
ott van lelkében, de az országgyűlés kezdetén szerelme hatása alá 
kerül. Ez irányítja minden más érzését és munkásságát. (1825 XI. 
15., 1827 III. 4.) A legőrültebb szerelem, írja többször is, minden 
cselekedetemnek forrása (1826 VI. 6., 1828 VIII. 3.); ezzel magya
rázható, hogy szenvedélyes pillanatokban a szerelem a hazafiság 
felett áll. (1828 VII. 27.) A szerelem teszi állhatatossá, kitartóvá 
épen ezen az országgyűlésen, és így a Kelet népé ben írt sorai2 is 
teljesen igazak, valóban úgy cselekedett Széchenyi szerelmének 
hatása alatt 1825 óta.

A nádor utasítása alapján az alapítók az előzetes terv kidolgo
zásához .fogtak. Vay Ábrahám készítette a tervet és november 21-én 
benyújtotta az alsótáblán. Terve, mint maga mondja, az 1790-i 
(Révai) és az 1808-i (Prónay László) országgyűlési munkán alap
szik (természetesen a szükséges egyszerűsítéssel).

Ezen idő alatt Széchenyivel több író és tudós közölte tervét, 
mire és hogyan lehetne az ajánlott pénzt fordítani. Nemeskéri Kiss 
Pál apátkanonok, a Theresianum tanára, a magyar nyelv lelkes 
apostola 1825 november 12-én egy barátjának tervét közölte, aki a 
klasszikus jeles művek magyarra fordítását, a befolyt jövedelem
ből magyar akadémia létesítését ajánlotta, hogy ez egy Adelung- 
féle lexikont készítsen. Mindezt saját nyomdájában nyomassa ki. 
Jószágigazgatója, Liebenberg János 1825 november 19-én magyar 
akadémiát javasolt a francia Academie francjaise mintájára. 
A tőke növelésére naptármonopólium és az imakönyvek árusításá
nak megszerzését ajánlja. Amikor a Vay-féle tervezet ismeretessé 
lett, Nemeskéri Kiss 1826 január 12-i levelében elismeri, hogy az 
szép. de drágának tartja és inkább a nyelv terjesztését ajánlja, 
hogy hazánk minden lakosa magyar legyen, tehát paedagógiai inté
zetet ajánl, hogy az iskolákban magyar legyen a tanítás nyelve. 
Egy orvosbarátjának javaslatát is elküldötte, aki magyar irodalmi 
társaság felállítását javasolta alapítótagokkal; egy 25 tagú bizott
ság pedig gondoskodnék a klasszikus művek magyarra fordításáról 
és ezeket a műveket terjesztené. Évenkint ülést tartana és megala
pítaná a magyar akadémiát, hogy szótárt, nyelvtant készítsen.

1826 január 26-án újabb javaslatot küldött Nemeskéri Kiss. 
Öt ismert tudósból álló bizottság egy hatodik elnöklete alatt kezelné 
a pénzt, kiadna havi folyóiratot, ebben közölné a fordítandó klasz-

1 Napló, 1827 augusztus 29.
2 „Semmit sem tettem rögtönzésként vagy pillanati felhevülés következté

ben, de minden lépteim, minden tetteim egy előre kiszámlált, messzeható terv
nek szüleményei. Vérem meggondolatlanul a kitűzött elveimmel ellenkezőleg 
soha el nem ragadott s pedig mert nem szenvedelemből léptem a nyilvános élet 
tövismezejére, de kötelessógérzés utáni elszántságbul.“

Gróf Széchenyi I s tv á n  élete  és m űködése V
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szikusokat és lefordítandó tankönyveket, elbírálná a beérkező for
dításokat, felállítana egy könyvnyomdát litográfiái műhellyel és 
árusíttatná a könyveket, képeket. Ez lehetne az alapja a későbbi 
magyar akadémiának, amely magyar professzorokat képezne. 
A bizottság munkája körébe másokat is bevonna és így támad
hatna egy magyar litteratura társaság.

Liebenberg közvetítésével Schuster János pesti egyetemi tanár 
is elküldte rapszcdikus véleményét. (1826 II. 25.) Három osztályt 
javasol: nyelvit, történetit, természetismeretit; ezek pályatételeket 
tűzhetnének ki és emlékiratokat adnának ki.

Végül Liebenberg ríjabb hosszú javaslatot küldött. (1826 III. 5.) 
Az ő akadémiája a magyar nyelvet, a magyar történetet, a termé
szeti tudományokat és a mesterségek tudományát művelné, az 
elméleti tudományokat kirekesztené. Megjelöli az egyes osztályokba 
tartozó tudományokat és foglalatosságuk körét. Azonnal fogjon hozzá 
egy magyar nyelvtan és szókönyv készítéséhez. Tagjai illő fizetést 
kapjanak. Az osztályok munkálataikat a köziilés elé terjesztik, ez
után a munka havi kötetben jelenik meg. Az osztály évenkint 
pályakérdést tűz ki, évenkint egy tagot az ország különböző vidé
keire bizonyos céllal utazni küld, járatja a bel- és külföldi újságo
kat, megszerzi a szükséges könyveket.

2. A főbb sérelmek továbbtárgyalását leszorította a napirend
ről az alkotmányos sérelmekre adott november 9-i kemény királyi 
leirat. Csak december 14-én tértek ismét e tárgyra, de néhány nap 
múlva ismét abbahagyták az alkotmányos sérelmek ügyében ter
vezett törvényjavaslatok tárgyalása miatt. Amikor ezzel végeztek, 
1826 január 19-étől ismét a főbb sérelmek kerültek napirendre. 
A január 21-i kér. ülésen Vay Ábrahám jelentette, hogy 1825 no
vember 8-án a nádornál kérelmet nyújtottak be a társaság ügyé
nek előmozdítására és a nádor ígérte is, hogy a legközelebbi alka
lommal napirendre tűzi, de.ez mindeddig elmaradt. Hagy Pál jelen
tette, hogy más adakozások is lesznek, különösen Sopron megyéből, 
de tanácsára elhalasztották azt arra az időre, mikor a megye tudo
mást szerez jelentéséből. A kér. ülés felírástervezetét az alsótábla 
1826 január 28-i ülésén kezdte tárgyalni. A terjedelmes tervezetet 
pontonkint tárgyalták. Február 7-én került volna a sor a magyar 
nyelv terjesztésére és művelésére, de mivel a kér. ülésnek erre 
vonatkozó részében nem Amit egyöntetűség, ez a szükséges változ
tatások megtételére az elnök beleegyezésével újból a kér. ülésre 
került s csak február 15-én tárgyalták újra. A magyar nyelvre 
vonatkozó előmozdító eszközök után az 57. szakasz szólt a tudós 
társaságra vonatkozó eseményekről, felsorolva az alapítók után 
mindazokat, akik e célra előbb ajánlottak. (Felsorolja Pest követé
nek kérésére a Marczibányi-féle alapítványt is.) Felolvasták ugyan
ezen alkalommal az első négy alapító nyilatkozatát is. A perszoná
lisnak a dolog velejére nem volt észrevétele, csak formájára, t. i., 
hogy az ajánlások a kér. ülésen történtek. Azt kívánta az alapítók
nak az ország gyűléséhez intézett (1825 nov. 8.) nyilatkozatához ké
pest változtassák meg az üzenettervezetet. Gr. Dessewffy József 
abaúji követ nagyobb dicséret és hál adatosság kijelentését kívánta
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(voluptati et gaudio cedit helyett cum emotione animorum om
nium), de Vay Ábrahám köszönettel elhárította azt, kijelentvén az 
alapítók nevében, hogy nem a dicsőség vagy hatásvadászat végett, 
hanem egyedül a közjó előmozdításától lelkesedve jártak el és nem 
akarják még balkezükkel sem tudatni azt, amit a jobbal tettek. Ez 
meg is történt, miután a perszonális kijelentette, hogy az ajánláso
kat méltán becsülni kell és hálával venni, s ezt az üzenettervezet 
méltóbban fejezi ki, mint Dessewffynek az országos tanácskozások 
helyéhez nem illő indítványa.

Pest megye követe azt kérte, hogy a pesti játékszín, a Ludo- 
vicea és a Miízeum is egybekapcsoltassók a tudományos intézettel. 
Gömör követe is ezt javasolta. Szatmár követe szerint ellenben oly 
szent céllal, mint a mostani tudós intézet, nem lehet a játékszínt 
összekötni, mert ennek fenntartása a nézők kedvétől és ízlésétől 
függ, azért először az ízlést kell fejleszteni és csak azután a játék
színt felállítani; a Múzeumot sem lehet egybekapcsolni, mert más 
a rendeltetése. Borsod és Torna követe a Ludoviceát nem, de a já
tékszínt a tudós intézethez akarta kapcsolni, mert 1790-ben, 1807-ben 
Révai és más tudósok tervében is benne volt; de mivel előbb való 
a magyar tudományosság felvirágzása, csak akkor kerüljön a sor 
a színházra, ha elegendő pénzalap lesz. Hasonló volt Sopron köve
tének véleménye is, de erre csak a kiküldendő deputáció munkája 
után lehet határozni. Az eddigi ajánlásokból nem állhat fel a tudós 
intézet, azért arra kell törekedni, hogy valósuljon meg, azután sza
porodni fognak a hozzájárulások és ha elegendő alap van, hozzá 
lehet kapcsolni a játékszínt.

Miután a perszonális által kívánt változtatások megtörténtek, 
az alapítóknak az a kérése került sorra, hogy országos deputáció 
küldessék ki az intézet törvényeinek és rendsziabásainak kidolgozá
sára. A perszonális e deputációnak utasítást kívánt adni, terjesz
kedjék ki arra is, mikép lehetne a Múzeummal egybekapcsolni, 
mert ha lehetne, egyik intézet a másikat elősegíthetné. Erre Vay 
Abrahám jelentette, hogy a felállítandó intézet, rövid tervét a ná
dor kívánságára benyújtotta. Ezt a tervet az 1790 és 1807-iki országos 
küldöttségek bővebb munkája alapján készítette. Megegyeztek, hogy 
az alapítók szándékának figyelembevétele mellett az intézet a Mú
zeummal egybeköttessék. Utasításul tehát azt lehetne adni, hogy 
ezt az előjavaslatot vegye tárgyalásba, legyen figyelemmel az 1790 
és 1807-i munkálatokra és ezekből készítsen egy tervet. Nagy Pál 
korainak tartotta, hogy már a tervezetről gondolkodjanak. A depu
tációnak először is arra kell módot kieszelni, hogyan lehetne a pénz
alapot is növelni. Még sok vagyonos hazafi nem adott, az egyház is 
meg fogja tenni a maga kötelességét, a vármegyékben is sokan 
vannak, akik adakozni akarnak. Szükséges azért, hogy a megyéket 
felhívják, serkentsék a hazafiakat adakozásra. Az alapítókról azt 
hiszi, hogy a hazának a nyelv és tudományok terjesztésére vonat
kozó rendelkezéseiben megegyeznek és mivel még milliót is lehet 
remélni, ezt is csak úgy fogják felhasználni, amint azt az ország 
rendeli. A perszonális azt vélte, hogy az alapítók szándékát figye
lembe kell venni, nehogy elidegenítsék a jövő adakozókat; fontos

V *
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azért, hogy az intézet alapja és rendszabásai kidolgoztassanak, mert 
ezt ismerve, szívesebben fognak adakozni.

Vay Ábrahám erre kijelentette, hogy a főcél egy magyar tu
dós intézet felállítása, erről az ország már kimondotta, mi módon 
rendeltessék, az alapítók kívánsága csak az, hogy ajánlásuk arra 
fordíttassék, amire szánták. Az intézet tervét a nádor kívánsága 
szerint benyújtották, de ez nem zsinórmérték, mert az országois de- 
putáció fogja a rendszabásokat kidolgozni. Ezek kidolgozása után 
bizonyára sokan fognak még az egyházi rend, a mágnások és ne
mesek köréből adakozni.

Ezek után a perszonális és néhány követ amellett volt, hogy a 
kiküldendő deputáció munkáját ne várják meg, hanem feliratban 
jelentsék a királynak végzésüket és az intézet elrendelésének mód
ját elkészülte után második felírásban küldjék el, mert a főbb sé
relmek ügyét nem lehet addig elhalasztani. A többség azonban a 
siker érdekében azt kívánta, hogy az első feliratban mutassák be az 
intézet alapjait és rendszabásait is, mert a bizottság hamarosan el
készülhet munkájával, hiszen rendelkezésére áll az 1790-iki (Révai) 
és az 1807-iki (Prónay László) terv. Megállapodtak tehát, hogy a 
deputáció azonnal küldessék ki, ez fogjon munkához (vegye figye
lembe, össze lehet-e kapcsolni a Múzeummal) és ha elkészül, ezt a 
munkát is mellékeljék, ha nem készülhetne el, adják tudtára a fel
ségnek a történteket és jelentsék, hogy az intézet plánumát pótló
lag a felség elé fogják terjeszteni.

A főrendi tábla 1826 február 16-án foglalkozott e tárggyal. 
A rendi üzenet felolvasása után gróf Illésházy István kijelentette, 
hogy a nemes és dicséretes törekvést vagyonához képest megfelelő 
időben támogatni fogja, de megvárja a királyi hozzájárulást és a 
pénz kezelésének, hovafordításának törvényes megállapítását. B. Sze- 
pessy Ignác erdélyi püspök szerint a magyar nyelv7 kiképzésének 
útjában álló akadályok elhárítására szükséges oly tudós társaság 
felállítása, amely a nemzeti nyelv művelését célozza, erre Illésházy 
módjára jelentékeny hozzájárulást ígér. Hg. Batthyány Pülöp a tö
rekvést oly jótékonynak tartotta, hogy hatékonyan fogja támogatni. 
Gr. Cziráky Antal fiatal korára emlékezve, az eszme szerencsés 
végrehajtását aggódó vággyal, édes reménnyel nézte és vagyoná
hoz mért ajánlatot ígért. Kopácsy József veszprémi püspök a leg
nagyobb készséggel ígérte, hogy a drága hazának áldozni fog. 
Gr. Keglevich János, gr. Erdődy, Ürményi Ferenc Illésházy fel
tételeihez járultak. A prímás a nemzeti intézetet a keresztény taní
tás elveire akarta építeni, azért ígérte, hogy saját költségén két 
nemzeti szónokot bocsát rendelkezésére. A nádor mindenkit hasonló 
áldozatra híva, felelvastatta az alapítók (nov. 8-iki) magyar nyi
latkozatát. Cziráky erre azt vitatta, hogy lehetetlen (vsak tervet 
küldeni a felségnek, mert a tárgy fontos és alaposan meg kell min
dent fontolni. Yégh koronaőr ellenben azt vélte, hogy elég egy alap
rajz is és csak a király jóváhagyása után kell a részletekbe bocsát
kozni.

Az alsó táblát erre értesítették, hogy a nemes buzgóságet kü
lönös megelégedéssel vették és részükről az ügyet hathatósan fog
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ják támogatni. Hozzájárultak a deputáció kiküldéséhez, amely 
figyelembe véve az alapítók kívánságát, vizsgálja meg, lehetséges 
volna-e a Múzeummal kapcsolata és dolgozzon ki egy plánumot. 
Erre kölcsönösen megnevezték a deputáció tagjait (lásd a 20. 1. 1. 
jegyzetét).

A főrendi tábla nyilatkozatai mutatják, hogy a nehézségek 
csak most ütköztek ki. Kétféleképpen értelmezték a tudós intézetet. 
A prímás, az erdélyi püspök felszólalásaiból kitűnt, hogy ők isko
lát (praeparandiát) értettek. Nem tagadható bizonyos vallásbeli 
ellentét sem. Ezt a fenti felszólalásokon kívül Kolosváry Sándor 
veszprémi kanonok elmélkedései is mutatják. A katholikus részről 
inkább a magyar nyelv terjesztését kívánták, református részről a 
magyar nyelv kiművelését. A kölcsönös féltékenység ott lappan
gott a szívekben. Széchenyi már az első napokban Vay Ábrahámot 
támogatta, aki tudós akadémiát akart, olyat, aminőt Révai 1790- 
ben, br: Prónay László 1807-ben javasolt. Széchenyi felismerte a 
nehézségeket, már 1826 február 18-án írja, hogy a deputáció tagjait 
„megdolgozta“. Ezt Kolosváry is megerősíti. A deputáció azonnal 
(febr. 26.) megkezdette munkásságát. Ezek egyikén Kolosváry ka
nonok Széchenyi szerint úgy beszélt, mint Franklin tette volna. 
A rendőri jelentés szerint felsorolta az intézet külső (a császár, nádor 
és a, miniszterek) és a belső ellenségeket (az, ország idegennyelvű 
lakosai), azért úgy kell megszervezni azt, hogy ellenségei gáncsot 
ne vethessenek. Amikor látta a csodálkozó arcokat merész beszéde 
miatt, azzal fejezte be azt, hogy már öreg ember, nemsokára meghal 
és lekötelezve érzi magát arra, hogy az igazságot világosan meg
mondja. Már ekkor nyilvánvaló volt, hogy Vay és Nagy egymással 
ellentétben állanak, mert az előbbi akadémia, az utóbbi praeparan- 
dia mellett foglalt állást. Széchenyi rögtön látta, hogy Bécs nem 
fogadja el a praeparandiát, de látta, azt is, hogy e fordulat megnehe
zíti az akadémia létesítését. (1826 II. 26.) Igyekezett az ellentéteket 
elsimítani.. Wesselényivel együtt igyekeztek Vayt és Nagyot „meg
dolgozni“. Az ellentétek élességét mutatja, hogy katholikus részről 
(Bartal Gyöigy) azt rebesgették, hogy Széchenyi Vaynak és a 
többi reformátusnak esizköz© (II. 27.) és ezt megerősíteni látszott az 
is, hogy Széchenyi ugyanakkor határozott állást foglalt, hogy a 
protestáns ifjak külföldi egyetemre mehessenek. Rábeszélésével és 
felszólalásával elérte azt Széchenyi, hogy a deputáció mind a két
féle intézetet elfogadta. Kitartásának ez volt az első gyümölcse, de 
szomorúan megállapítja, hogy nagy szerencsétlenség Magyarorszá
gon a reformátusok és katholikusuk egyenetlensége, mert ez tartja 
fenn a kormányt (1826 III. 8.). Ugyanekkor Vay- és Károlyival el
jár a nádornál és 25 igazgatót javasolt az akadémia részére. Azon
kívül igyekezett új alapítványokat toborozni, ami nagyon nehezen 
ment.

Az országos deputáció Végh István koronaőr elnöklete alatt 
nem egészen egy hónap alatt végzett a munkával. Az alapelveket 
a febr. 27-iki ülésen határozták el. Minthogy az alapítók a magyar 
nyelv kiképzésére határozták ajánlatukat és nem akarták a Mú
zeummal összeköttetésbe hozni és alapítványaik felügyeletét csak
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a magyar helytartótanácsra akarták bízni, jelentették, hogy a Mú
zeummal a kapcsolat nem lehetséges. Ezután a következő ülések
ben elővették Yay tervezetét és pontonként felolvasták, hogy lás
sák, alkalmazható-e a magyar nyelv terjesztésére is, vagy pedig 
szükséges-e erre külön terv készítése. Az új terv Vay tervezete 
alapján készült, alig különbözik a Vay étól (a színészetre is kiter
jedt), s mivel látták, hogy ez a nyelv terjesztésére nem alkalmazható, 
megegyeztek, hogy erre külön tudós intézetet javasolnak. Ennek 
tervét b. Szepessy Ignác erdélyi püspök terjesztette be, négy prae- 
parandia felállítását javasolva (Szombathely, Komárom. Miskolc 
és Szeged); a szükséges pénzt (évi 6000 irtot) alapításokkal, gyűj
téssel és kiadványok jövedelmével gondolta fedezni.

Ezt a jelentést az 1826 márc. 15-iki elegyes ülésen terjesztették 
be és kinyomatták. A kér. ülés után ezt a rendi tábla 1826 IV. 1-én 
tárgyalta. A magyar tudós társaságnál az volt a változtatás, hogy 
4 osztály helyett 6-ot javasoltak, minden osztályban 2 rendes tag
gal; a praeparandiánál nem volt észrevétel. Somogy követe a terv
11. § 4. pontja szerinti cenzúrára jelentette, hogy ezt törvény nem 
ismeri, azért nem fogadja el. Nem akar ezzel akadályt gördíteni, 
sőt inkább a tudományok terjedését kívánja, amelytől a nemzet 
ereje, műveltsége függ. A könyvnyomtatás határtalan szabadsága 
még nem alkalmazható, az írók kárhoztatható szabadságát tör
vénnyel kellene gátolni, de a cenziírát a törvényhozás jogának 
tartja, s amíg ez nem intézkedik, a cenzúra törvénytelen. A főrendi 
tábla április 6-i ülésében elfogadta az alsó tábla változtatásait, s 
így az ügy április 17-én a felség elé terjesztetett.

Széchenyi ez idő alatt a következő adakozókat toborozta; 
gr. Batthyány János, gr. Esterházy Mihály, gr. Esterházy Károly, 
gr. Széchenyi Pál. 1826 ápr. 8-án Vay Ábrahámmal megkérte a ná
dort, nevezze ki az igazgatótagokat, ezt a nádor meg is ígérte. Má
jus 8-án abban a megtiszteltetésben részesült, hogy Veszprém 
megye követei megyéjük nevében köszönetüket fejezték ki nagy 
alapításáért. Előzetesen gr. Dessewffy József ódában (A szép 
példa) dicsőíti hazafias tettéért. A kormány azonban a Felső Ma
gyar Országi Minervának azt a füzetét, amelyben ez megjelent, le
foglaltatta. De gyanúsításokban sincs hiány. így feljegyzi, hogy 
Crescentiának férje azt mesélte, hogy amikor alapítólevelét fel
olvasták a főrendi táblán, Széchenyi orrvérzést kapott1 (1826 V. 29). 
Fülébe jutott Ferdinand főherceg nyilatkozata is, hogy Széchenyi 
bizonyára örülni fog, ha nem lesz semmi az akadémiából, mert 
megmarad 60 ezer írtja; más (Széchenyi N. N.-nek jelöli) azt 
mondja, hegy biztosan tudja, Széchenyi minden erejével azon van, 
hogy az ügyet meghiúsítsa. Ily hírekre Széchenyinek az a megjegy
zése, hogy ily gyalázatos gyanusítgatásokon, sértegetéseken nem is 
bánkódik (1827 IV. 6).

1 Ezen a napon mutatták be a két táblán a négy alapító és Justh Gábor 
alapítólevelét, a követségeknek pedig azt az utasítást adták, hogy az alapítóknak 
és Justh Gábornak, akik a közhaza javára dicséretes áldozatokat tettek, örvendező 
érzéseiket és kollemetes megelégedéseket kijelentsék.
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A főbb sérelmekre a királyi (válasz kb. egy óv múlva érkezett 
meg. A magyar kancellária azt javasolta, hogy a tudós társaság 
terve dikaszteriális tárgyalásra utasíttassék (1826 V.), a nádor ezt 
ellenezte, mert az 1791 :67. és az 1808 :8. t.-cikkekkel ellentétben van 
és már annyi idő eltelt, licgy a dikaszteriumokat meghallgat
hatták volna. A tudós társaság legfelsőbb felügyelete fenntartandó, 
így ellenőrzés alatt lesz és munkái cenzúra alá kerülnek; a magyar- 
nyelv terjesztését ellenben az orsz, munkálatokra kell utasítani. Az 
államtanács a nádor szellemében javasolta a döntést. A király 
a kancellária és a nádor szövegezése ellenében az államtanácsét 
fogadta el.1 Az 1827 ápr. ll.-i kir. válasz ápr. 26-án olvastatott fel. 
A nádor előzetesen magához hivatta Széchenyit. Mint Széchenyi 
írja, okosan beszélt vele és a tudós társaság ügyében az engedé
kenyebb felfogásnak megnyerte. A nádor ugyanis előre látta, hogy 
a királyi leirat szövegezésén a rendek meg fognak akadni. Ügy is 
volt. Az alsó tábla 1826 ápr. 26-i ülésén a perszonális útját akarta 
vágni ugyan a vitának azzal, hogy megvallotta, a rendek által 
kívánt külön felírást (t. i. hogy a király a felküldött tervet hagyja 
jóvá) feleslegesnek tartja, mert a felterjesztett terv nem elégíti ki, 
sőt jobbnak tartaná, ha tudós és literátus férfiak segítségével újat 
dolgoznának ki. Nyugodjanak meg a kir. válaszában. (Erre, amit 
a perszonális kifejtett, nyerte meg a nádor Széchenyit.) Gróf An- 
dróssy ugyan elvben elfogadta, hogy minden emberi mű idővel 
tökéletesedhetik, mégis kijelentette, ajánló társai nevében is, hogy 
ajánlásukat azon elvekhez kötik, amelyek a telterjesztett tervben 
foglaltatnak, és mivel a király a tudós társaság megalapításában 
általában megegyezett, úgy hiszi, hogy a tervben kifejtett elvek 
ellen nincs észrevétele, mert különben nem hagyta volna helyben 
az intézetet. Szepes követe ezzel szemben szükségesnek vélte, hogy 
a már felterjesztett terv jóváhagyassák, mert ez bizonyára szaporí
tani fogja az ajánlásokat, azért új felírásban felterjesztését kérte, 
hogy jóváhagyassák. Az alsó tábla így döntött. A főrendi tábla 
azonban a nádor hatására nem fogadta el a rendek javaslatát. 
Tudós férfik segélyével, új terv kidolgozását kívánta és ezt a 
Protektor a jövő országgyűlése előtt terjessze a király elé jóvá
hagyásra.

A kér. ülés többsége ezt elfogadta, mert a benyújtott előterv 
elvei szerint a tudós társaság jóváhagyatott, és mert az alapítók 
ragaszkodnak továbbra is feltételeikhez. Az 1827 április 30-i országos 
ülésen csak Árva megye követe nem egyezett bele, hogy a tárgy az 
országgyűlés hatásköréből kivétessék, Nógrád követe pedig kétségbe 
vonta azt, hogy a régi terv elveit a király helybenhagyta volna, 
mert ez nem tűnik ki a kir. válaszból. Gróf Andrássy azonban ki
mutatta, hogy az ország rendei az elvekben megegyeztek, ezeket 
a felküldött terv alapján a király elfogadta; ha az új terv ezen 
elvek alapján készül, tagadhatatlan a rendek befolyása, amint 
tagadhatatlan, hogy az elvet a király jóváhagyta. A rendszabásokat

1 St. Conf. 1827:178. sz. Szekfű Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérd. 
történetéhez. Bpest, 1826.
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országgyűlésen kívül is el lehet intézteim a király helybenhagyása 
mellett. Erre a rendek megnyugodtak az üzenetben. Azonnal át
küldték a főrendekhez, s onnan még aznap megkapták a hozzájáruló 
választ azzal, hogy a nádor 10 ezer frtos ajánlást tett, elfogadta a 
protektorságot, megígérte az új terv kidolgozására és a tudós 
társaság mihamarabbi felállására való készségét. Ennek hatása 
alatt gróf Cziráky Antal 3 ezer, herceg Batthyány Fülöp 50 ezer, 
gróf Keglevich János 6 ezer forintot ajánlott meg. Erre a rendek 
május 1-i üzenetükben ékes szavakkal és küldöttséggel szóban is 
megköszönték a nádornak hazafias buzgóságát. Ezek után elkészült 
és szentesíttetett két törvénycikk, amely kimondja, hogy „a honui 
nyelv kiművelésére tudós társaság, vagyis magyar akadémia“ 
állíttassék fel (XI. t.-c.) és megörökítette névszerint azokat, akik 
erre a célra ajánlást tettek (XII. t.-c.).

Az akadémiai törvény egy régóta vajúdó nemzeti eszmét jut
tatott diadalra és ez elsősorban Széchenyi István nevéhez fűződik. 
Széchenyi nagy kitartással sokat fáradott az eszme megvalósulása 
érdekében azzal is, hogy igyekezett rábeszéléssel adakozókat szerezni. 
Sajnos, ez nem úgy sikerült, ahogy azt ő szerette volna. A fő aka
dály ebben az volt, hogy az alapítandó intézményre nézve eltértek 
a vélemények), és ezt előmozdították a november 3-i gyűlés nem 
határozott nyilatkozatai. Összesen 23-an 248 ezer frtot ajánlottak fel, 
de még Széchenyi szorosabb körében is voltak, akik nem adtak. 
Feltűnő, hogy míg Pál bátyja ajánlott, Lajos a Nemzeti Múzeumra 
adott, a T. Társaságra nem. Gróf Illésházy nagyon hangoztatta, hogy 
törvénybeiktatás után ajánlani fog, de ez elmaradt. Gróf Erdődy 
Károly, Ürményi Ferenc, báró Szepessy Ignác is ígérték az aján
lást, de még sem kerültek; a 12. t.-c. alapítói közé. Nem adott Kudnay 
prímás sem, sok püspök, sok zászlósúr és főispán sem. S ennek 
nagyobbrészt — mint Kolosváry Sándor emlékei mutatják — az 
eszme kivitelére vonatkozó felfogás volt az oka. Bajza József is 
(1826 IV. 7-én) azt véli, hogy előbbre való a nemzeti nyelv terjesztése, 
mert csak ez alapon várhatunk jó akadémiát. Cserey Miklós is 
inkább sok elemi iskolát szeretett volna; úgy hogy ez az elv 
nem volt semmiképen sem elszigetelt. De más okok is voltak. 
Széchenyi boszusan feljegyzi gróf Cziráky Antalnak „nagy
szerű, mélyen átgondolt“ okoskodását, hogy a magyar akadémia 
káros, mert a latin nyelvet egészen elhanyagoljuk és nagyon a 
magyarra adjuk magunkat; ha azonban nem tudunk latinul, majd 
németül kell az udvarral beszélnünk, mert ez sohsem tanul meg 
magyarul. (1827 VIII. 29.) Az ifjú gr. Sándor Móric pedig nemcsak 
a falkavadászatot szidta, hanem hangoztatta, hogy ily ügyre, mint 
az akadémia, egy krajcárt sem ad, de hídra és ilyfélékre félévi jöve
delmét is feláldozná; és e nyilatkozatát, mint Széchenyi meg
jegyzi, az ostobák és a fukarok élvezettel hallgatták. (1827 XII. 13.)

A nádor igyekezett ígéretét megtartani, 1827 nov. 30.-án bizott
ságot nevezett ki, hogy az országgyűlési tervben kifejezett elvek 
alapján dolgozza ki a Tudós Társaság alaprajzát és rendszabásait. 
A bizottság elnökévé gróf Teleki József főispánt nevezte ki, aki
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azután a kijelölt 22 politikuson, tudóson és írón kívül a négy első 
alapítót is meghívta a Pesten, 1828 március llén kezdődő ülésekre. 
A szokásos tisztelgések után március 15-től április 17-ig 21 ülésben 
végeztek a munkával. Elővették az országos deputációnak Vay 
elvei alapján elkészített munkáját és cikkről-cikkre haladva, hozzá
szólás után megállapították a szöveget. Egy kisebb bizottság gon
doskodott az új szövegezésről, és ezt újból felolvasták, hogy a fogal
mazás lehetőleg egyöntetű legyen. A változtatások nem voltak 
lényegesebbek, csak a hiányokot pótolták, a eélt és munkásságot, 
a szervezetet pontosabban igyekeztek kifejezni. Elkészítették az 
alaprajzot (planum), a rendszabásokat (statutum) és rámutattak 
arra, hogyan és mit lehetne a rendelkezésre álló jövedelemből azon
nal megvalósítani. A munkásságot pontosan feltárják Horváth 
István jegyzőkönyvei, a mellékkörülményekre rávilágít Bitnicz 
Lajos naplója és Kazinczy Ferenc néhány levele.

Széchenyi tevékeny részt vett e munkálatokban. Az ülés meg
kezdésekor azt javasolta, hogy a jegyzőkönyveket magyarul szer·, 
kesszék, a kidolgozandó munkáknál pedig az eredeti a magyar 
legyen. A bizottság azonban úgy határozott, hogy hasábosán készül
jön, úgy, mint az országgyűlésen. Széchenyi ajánlotta, hogy a nagy
díj mellett érem is adassék, ajánlotta, hogy a munkák végső fogal
mazása az egységes stílus érdekében egy tudósra bízassék, e helyett 
azonban azt fogadták el, hogy végül még egyszer olvassák fel a 
munkákat; ajánlotta, hogy díszes oklevél adassék a tagoknak, de 
ez a kérdés a Tudós Társaság megalakulására hagyatott. Április 
1-én Széchenyi a bizottság tagjait a Kaszinóban megvendégelte 
és ez alkalommal lelkesülten a királyra, a nádorra, továbbá az 
egyetértés és egyesség Istenére ürítette poharát.

A munka befejeztével 1828 április 27-én Andrássyvial a nádor
tól kérte az írásban bemutatott 25 igazgató kinevezését. A nádor 
azonban a jegyzékkel nem volt megelégedve, azt kívánta, hogy gróf 
Esterházy Mihály töröltessék (1828 YI. 24.) és bár Széchenyi igye
kezett őt nézete megváltoztatására bírni, nem engedett. A nádor 
segédénél, gróf Haller Ferencnél (VII. 1.) sem tudott célt érni, 
sőt ez úgy nyilatkozott, hogy végül azt fogják róla mondani, hogy 
(erőltetésével) sokat ártott és hiúságának feláldozta a közjót. Meg
könnyítette Széchenyi helyzetét, hogy gróf Esterházy kijelentette, 
nem kíván igazgatósági tag lenni. Mint Döbrentei Wesselényinek 
írja (1828 IX. 15.), báró Mednyánszky Alajos azt ajánlotta Széche
nyinek, változtassanak ők is a jelöltükön, így közösen lesz válto
zás, és az elv meg van mentve. Ezt Széchenyi és Károlyi elfogad
ták. így került a jegyzékbe Esterházy, Szentkirályi, Katona Zsig- 
mond helyébe báró Wesselényi, Bartal György és Szegedy Ferenc.1 
Széchenyi Károlyival az így változtatott jegyzéket Alcsúton 
átnyújtván a nádornak, mint Széchenyi megjegyzi, beszéde közben 
a nádor beletekintett a jegyzékbe, s nem látván ott Esterházy

1 A jól értesült Steinbaeh szerint a nádor Nagy Pált is ki akarta hagyatni, 
de Széchenyi kérésére elállott ettől.
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nevét, láthatóan barátságos lett; de mikor ebédre visszatértek, 
ismét komolyabb volt, bizonyára, mert Wesselényi került az igaz
gatók közé. Széchenyi ugyan attól tartott, hogy az udvar tetszése 
szerint egyeseket el fog hagyni, és ismét protestálásra kerül a sor, 
de ez nem. következett be, mert a jegyzékbe foglaltak lettek az 
igazgatók.

A nádor, mint pártfogó, a szervezési munkálatokat 1828 augusz
tus 18-án terjesztette fel a királyhoz, de a királyi jóváhagyás késett, 
azért Széchenyi 1829 február 7-én Andrássyval jelentkezett ismét 
a nádornál, hogy az ügyet siettesse. A király a kancelláriának adta 
ki az ügyet véleményezésre, s itt a szabadságon levő báró Eötvös 
Ignác tanácsos kapja kézhez, hogy „üres idejében“ gondosan nézze 
át és esetleges megjegyzéseit közölje és úgy készüljön el, hogy a 
fontos ügyet visszaérkezte után előadni képes legyen.1 A kancel
lária 1828 október 18-án 14.687/1953. sz. a. terjesztette az ügyet a 
király elé. Innen az iratok 1829 június 27-én Sedlnitzky József 
rendőrminiszterhez kerültek, esetleges észrevételeinek megtétele 
végett, Sedlnitzky viszont szeptember 21-én elküldte Steinbach 
Ferenc pesti jogügyi fiskálisnak, hogy vizsgálja meg, a magyar szö
veg szelleme és értelme tökéletesen ugyanazt fejezi-e ki, mint a 
latin szöveg; közölte vele a nádor véleményét, a felterjesztett igaz
gatók neveit, továbbá azt is, hegy a kancellária helyesli a nádor 
észrevételeit, és azt is, hogy a társaság vezetősége évi jelentést 
tegyen a megyéknek. Steinbach (1829 X. 12.) először is közölte az 
alapszabályok 11. §-át német fordításban, megjegyezte, hogy alig 
lehet már a szövegen változtatni, mert az az országgyűlésen meg
állapított elvek alapján készült. Szerinte a kormány főfelügyelete 
és befolyása feltétlenül kívánatos. A 4. § szerint a főfelügyelet 
ugyan a királyé, de világos a cél: a kormánytól való függetlenítés. 
Nem volt megelégedve azzal, hogy a négy igazgató még 21-et 
választ és ezekkel együtt az elnököt, 24 tiszteleti, 42 rendes és több 
levelezőtagot. Az igazgatótagok közt ugyanis csak 9 jóérzelmű, 
16 ellenzéki, ebből elképzelhető, milyen lesz a társaság. A kormány 
csak úgy szerezhet befolyást, ha az elnök és helyettesének meg
erősítését magának tartja fenn és a jegyzőkönyvek beterjesztését 
kívánja.1 2 Széchenyi újabb sürgetése következtében a kancellária 
1830 január 21-én megsürgette 1828-i felterjesztésének elintézését. 
Rámutatott, hogy a késedelmeskedésért a kormányt okolják. A 12. 
t.-cikkben felsoroltak közül egyesek gyűlöletesen magyarázzák a 
kormány eljárását. Némelyek mint nagylelkű adakozók díszeleg
nek, de adományaik terhét nem viselik, kiabálnak a kormány ellen 
a halogatásért, nehogy abba a gyanúba essenek, mintha nekik 
kívánatos volna elhamarkodott ígéretük teljesítésének elmaradása. 
Ezek elsősorban Széchenyi elleni gyanúsítások. A királynak régebbi 
kifogásán (hogy a tervezetben királyi biztosról nincs szó), nem

1 Cancel! 1828. 459. sz. 1928 szeptember 8.
2 Pol. Hfst. 1829 : 4992. és 8368. sz. 1830 : 626. sz.



G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN É L E T E  ÉS M ŰK Ö DÉSE LXXV

lehet most már segíteni, mert a törvény előírása szerint a terve
zeteket az országos tervezet elvei és az alapítók feltételei alapján 
kellett készíteni, a törvény pedig csak prctektort említ. Ha most 
a kormány ezt kívánná, nemcsak a nádor személyét érintené, hanem 
az alapítóknak alkalmat nyújtana a visszavonulásra és akkor a 
kormányt okolnák a törvény meghiúsulásáért. A másik kifogásról 
a tervezetben van intézkedés, mert a vallási és politikai ügyeket 
kizárja, de e szerint a munkák cenzúra alá esnek, a jegyzőköny
veket előterjesztik, mindez elegendő jótállás, hogy semmi káros 
ne történjen. Erre Sedlnitzkyt is megsürgették, mégis csak 1830 
június 4-én került vissza az ügy a felséghez, Sedlnitzky elfogadta 
Steinbach kifogásait, azonfelül azt javasolta, hogy a nádor és a 
kancellár utsítást kapjon, ha a társaság eredeti céljától eltérne, 
vagy a megszabott kereteket átlépné, a magyar alattvalók lelkét 
az uralkodó céljai ellen befolyásolná, azonnal jelentést kell tenniök. 
Sedlnitzky megjegyezte, hogy a 11. §-t meg kell változtatni és be 
kell iktatni, hegy a vallási és politikai tárgyat érintő értekezések 
elkerülendők, az elnökök megerősítését fenntartja, a jegyzőkönyve
ket revízióra be kell terjeszteni. A király végre is július 5-én úgy 
döntött, hogy a kancellár kötelessége lesz a társaság tevékenysé
gének megfigyelése, ha a cél és szabályok megsértetnének, azonnal 
veteményes jelentést kell tennie.

Kétségtelen, hogy egy magyar tudós társaság eszméjét Besse
nyei György fejtette ki legelőször. Az előtte felmerült tervezetek 
vagy nem voltak magyarok, vagy csuk szűk körre korlátozódtak 
volna, vagy csak egyszerű, jámbor óhajok. Bessenyei terve azonban 
hús és vér, amely alapja lehetett egy magyar tudós társaságnak. 
A Gondviselés úgy akarta azonban, hogy az ő röpirata homály
ban maradjon. Révai Miklós tettereje és buzigósága emelte ki a 
feledéi;enység homályából. De ezzel nem elégedett meg. Bessenyei 
elvei alapján rendszeresebb tervet dolgozott ki és benyújtotta az 
1790/1-i országgyűlésnek. Ez pártfogásba vette, de azi alkotmányért 
való küzdelem miatt a terv háttérbe szorult. Nyilvánvaló lett, hogy 
oly nagyméretű terv szerint nem lehet a tudós társaságot meg
alkotni, azért az 1807-i országgyűlésen a Révai munkálata alapján 
báró Prónay László szerényebb tervet készített, de ez sem való
sulhatott meg. Széchenyi 1825 november 3-i fellépése emelte ki az 
ügyet a tespedésből és Vay Ábrahám buzgósága terelte vissza az 
17S0. és 1807-i útra. Ö ismerte ezeket a munkákat, ezekhez fordult 
és Révai meg Prónay László tervezete nyomán elkészítette a 
magáét, ezt nyomról-nyomra követte az országgyűlési deputatio 
tervezete, az 1828-i bizottság viszont kötve volt az országos depu
tatio tervezetéhez. Így tehát Bessenyei terve ott lappang minden 
tervben, mert hiszen Révaié az övén alapszik. De ismerni nem 
ismerték Bessenyei tervét, még neve is feledésbe borult. Az utókor 
azonban igazságot szolgáltatott -neki, elismeri az eszme megvaló
sítójának, gróf Széchenyi Istvánnak érdemei mellett Bessenyei 
György lelkes buzgóságát és úttörő szándékát.
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IV. FEJEZET.
Széchenyi tervezetei és nyomtatásban megjelent munkái.

1. Constitutio. 1825. Töredék, itt jelenik meg először.
2. A Magyar Országi Ló Pályáztatásnak Törvénnyel. Pozsony

ban. Wéber S. Lajos betűivel, 1827. 8°, 8 1. (A borítékon: Ló Pályáz
tatás Törvénnyel.)

3. Körlevél (Széchenyi aláírásával, a kaszinó ügyében). Pesten, 
Június 17-dikén, 1827. Ivalak.

4. Pesti gyepen volt ló-futtatások Júniusban 1827. Első esz
tendei tudósítás. Pesten P. Trattner Mátyás betűivel, 8°, 24 1. 
(A borítékon: Pesti ló-futtatás I.) A névtelenül megjelent füzet Döb- 
rentei Gábor fogalmazásában Széchenyi utasításai szerint készült.

5. A két szarándok. 1827. Drámai tervezet. Itt jelenik meg elő
ször. Hasonló egykorú tervezetei: ugyanaz mint elbeszélés,továbbá 
Testament eines Selbstmörders (Werther után).

6. Cain. Byron műve egy részletének fordítása. 1827. Itt jele
nik meg először.

7. Előre szálló Tudósítás a jövő 1828-ban tartandó ló-futtatásról 
s arra meghívás. Pesten augusztus 29-dikén 1827. 4°, 3 1.

8. Alcides Wahl. Allegorische Erzählung. 1828. Kiss János 
„Herkules választása. Allegóriás költemény“ alapján készült. Először 
megjelent a Pester Lloyd 1903. évi 226. számában és különlenyo- 
i n ä tb ä i i

9. Lovakrul. Irta Gr. Sz, I. Pesten 1828. P. Trattner I. M. és 
Károlyi Istvánnál. 8°, 246. 1.

Az első nyomot e munkára Xanthus Ignác levelében találjuk. 
1826 június 9-én néhány könyvet kér Széchenyi megbízásából, mert 
kis munkát akar írni a lótenyésztésről és ehhez már hozzá is fogott. 
Maga Széchenyi viszont 1827 január 20-án kéri jószágigazgatóját, 
küldje el neki azt a könyvet, amelyből egyszer felolvasta neki, 
hogy egy négyzetmérföldre hány ló esik Angliában, Francia-, 
Német- és Magyarországban. Ugyancsak 1827 elején arra kéri, 
küldje el neki a lovakról több év előtt írt értekezését, amely nála 
megvan kézírásban, azonkívül az általa elkészített történeti tabel
lát, mert szándékában van honfitársainak előizelítőt adni arról; ha 
nyomtatásra kerülne a sor, még lesz ideje Liebenbergnek az átdol
gozásra, 1827 szeptember 9-én Döbrenteinek már azt írja, hogy azt 
a kis munkát, amelyet írni akar, egész új formába kell öntenie, 
de nincs ideje rá és nem is hiszi, hogy újév előtt elkészülhessen 
vele. Kéri azért, közölje ezt Károlyi könyvnyomtatóval, nehogy 
valamiképen zavarba jusson. Kétségtelen ebből, hogy Széchenyi 
eddig még nem fogott az íráshoz. 1827 október 23-tól Cenken tar
tózkodott. Október 26—7-én azt írja naplójában, hogy annyira 
beteg, hogy azt hiszi, meghal, mindamellett azt is feljegyzi, hogy 
folytonosan dolgozik könyvén. Ezóta folyton, naponként 10—15 órát 
dolgozik művén és november 18-án elkészült vele. Néhány nap 
múlva (XI. 24.) Sopronban Tatay János nagylövői plébánossal és 
Tasner Antal nevelővel dolgozik művén. Hogy mire vonatkozott 
ez, nem lehet megállapítani, mert a Lovakra] kézirata nem maradt
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reánk. Kétségtelennek tartom azonban, hogy a segítség csak a 
nyelvre kiterjedő tanácsokból állott, mert Széchenyi ezidőben még 
nyelvbeli nehézségekkel küzdött. A fogalmak magyar kifejezései 
sem állottak rendelkezésére, fogalmazási képessége is egyenlőtlen 
volt. Kis János Emlékezései (346. 1.) szerint Széchenyi művét a stí
lusbeli hibák kijegyzése végett neki is odaadta, jegyzéseit kedve
sen vette, de kijelentette, hogy jegyzéseit utóbb hasznosan veszi, 
most azonban úgy hagyja művét, hogy az egészen sajátja legyen.

Széchenyi könyvét azonnal benyújtotta a cenzúrához. 1827 
december 2ü-án már négy lap átment a cenzúrán. Liebenbergnek 
(XII. 28.) is panaszkodott, hogy sok vesződsége van a cenzúrával. 
Jószágigazgatójának azért írja ezt, mert az szerette volna a kéz
iratot áttekinteni. Azt írja Széchenyi neki (1827 XII. 31.), hogy 
nem tudja már elküldeni a kéziratot; sajnálja ezt, mert az ő észre
vételei bizonyára alaposak lettek volna. De „a tárgy nem érdemli 
meg a nagyobb kiműveltséget“. Értesíti, hogy 1828 január 2-án kez
dik már nyomni, s hogy a cenzor el van ragadtatva a műtől és 
egy szót sem törölt a kéziraton. 1828 január 24-én már azt írja 
Liebenbergnek, hogy a mű hárem árkusa ki van nyomva, a betűk 
szépek, de valószínűleg sok hiba marad benne, mert csak ő és 
Írnoka, Ludovich javítják rendesen, Döbrenteihez nem mehetnek a 
Duna miatt. így tehát Döbrentei is résztvett a munkában. Az egyik 
keltezetlen levél szerint értesíti őt Széchenyi, hogy a négy ívet 
küldje vissza, az ötödik ma lett készen. A mű február 22-én kerül
hetett ki a nyomdából, mert az első példányt e napi levele szerint 
küldötte el Liebenbergnek. Széchenyi a mű megjelenése után töb
bet elküldött ismerőseinek, de szerinte nem keltett feltűnést, Gras- 
salkcvich hercegné egy szót sem szólt róla. Crescentia is csak már
cius 10-én tett említést róla. Azt mondta, reméli, ha új munkát 
ír, azt németül írja, Liebenberg nagyon dicsérte a művet. Széchenyi 
örült (1828 III. 19-i levele), hogy meg van elégedve, bár itt báró 
Wenckheim József azt mondja róla, hogy az furcsa elmefuttatás, 
rapszódia és hogy „a praxisba ki nem vihető“. Később, mint nap
lójában (1828 V. 1.) írja, művéről odahaza azt mondják, hogy nem 
igazságos, hegy honfitársait, hazáját nevetségessé teszi; hogy külön
ben is ez könnyű dolog. Széchenyinek ezzel szemben az a véle
ménye, hogy nemcsak igazságos, de kötelesség az önzést, a hiúsá
got leleplezni és megbüntetni; és hogy lehetetlen a hazát nevetsé
gessé tenni, csak ha igazán nevetséges. Azt hiszi, hogy egy angol, 
egy amerikai a legnagyobb tehetséggel sem tudná hazáját nevet
ségessé tenni. Bécsben meg gróf Esterházy Mihályné (1828 VII. 7.) 
azt mondja neki, hogy sok nagyon tiszteletreméltó magyar úgy 
nyilatkozik, hogy igazságtalanul cselekedett, amikor könyvét írta. 
Szemére hányta, hogy többet fog ártani, mint használni és közölte 
vele, hogy átkozzák őt.

Széchenyi azon volt, hogy műve németül is megjelenjen. 
Hozzákezdett a fordításhoz Toldy Ferenc, de csak a fordítás töre
déke maradt reánk. Gévay Antal bécsi könyvtárnokot Széchenyi 
hívta fel a fordításra. Gévay le is fordította, de 1828 november 
3-án felkereste Széchenyit és kérte, ne nyomassa ki, mert nemrég
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Magyarországén volt és kot emberen kívül mindenki, akivel beszélt, 
ellene van. A könyvben levő lecke jó a magyarság számára, de 
annak köztünk kell maradnia; hozza meg azért az áldozatot, hogy 
ne olvassák, ne ismerjék meg. Széchenyi elhatározta, hogy nem adja 
ki, ez is tanú nélküli erény lesz. De azért érdeklődött a kézirat 
iránt. 1828 elején kérdezősködött Liebenbergnél, hogy áll a dolog 
a fordítással. 1829 január 14-én azonban már azt írja, hogy nem 
bánja, ha Gévay elvesztette a fordítást. De azért megjelent a mű 
németül is ily címen: Ueber Pferde, Pferdezucht und Pferderennen. 
Vom Gr. St. Sz. Aus dem Ungarischen übersetzt von .Joseph 
Vojdisek. Pest, Leipzig, Wigand. 1830. 8°, 180 1. Megjelent később 
dán és finn fordításban is.

Széchenyi öm Hesteavl og Vaeddelöb (fordította Coliin). 1833. 
Kiöbenhavn. Kis 8°, 168 1.

Antti Jalava Tapani Széchenyi Kirjoittanut. Helsingissä, 
1901. 8°, 127 1.

10. Tudósítás a Pesti ló-versenezésekről. A Ló-versenezésre 
ügyelő Választottság nevében gr. Sz. I. Pesten, 1828 máj. 17. ívlap.

11. A Pesti Casino Tagjainak ABC. szerint való feljegyzése 
és annak Alapjai. 1828. Pesten P. Trattner I. M. és Károlyi István.
1828. 16°, 45. 1. A névtelenül megjelent füzet Döbrentei Gábor fogal
mazásában, de Széchenyi utasításai szerint készült.

12. Pesti ló-versenykönyv 1828-ról. írta a ló-versenezés válasz- 
tottsága nevében gr. Sz. I. és Döbrentei Gábor. 8 4 4  1. (A borí
tékon: Ló-verseny könyv 2.)

13. Casinorul Tudnivalók. Pesten februárius 10-dikén 1829. 
A választottság nevében gr. Sz. I. ívrét,

14. 1829-re Tudnivaló Gyeptár. Az ideig-óráig levő Igazgatóság 
meghagyása szerint gr. Sz. I., Pest, 1829 Februárius 20-dikán. ívrét.

Ugyanez németül: Das Wissensnöthige von der Rennbahn 1829. 
Aus dem Ungarischen übersetzt. ívrét.

15. A Casino részeseinek névsora ABC-rendben és annak Alap
jai. 1829. A június 7-dikén tartott köz ülés parancsolatja szerint 
kiadta gr. Sz. I. és Döbrentei Gábor. Pesten. P. Trattner I. M. és 
Károlyi István. 16°, 57 1.

16. Pesti ló-versenykönyv 1829-re. A lóversenezés választott- 
sága nevében írta gr. Sz. I. és Döbrentei G. Pesten. P. Trattner
I. M. és Károlyi I. 8°, 50 1.

17. 1829-ben írta Hitel című művét, de ez csak 1830-ban jelent 
meg, azért keletkezésének történetét a következő kötetben fogom 
előadni; épúgy az állandó hídra vonatkozó munkásságát is.
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[V 1. jelzésű naplókötet.]1
[1826 január l.] 1 Jäner 1826 Gradatim, ohne es zu wollen 

wird endlich die Imbecillität der Administration2 angegriffen 
werden.

[1826 jan. 2.] 2ten Zirkel, in welchem die Rede von den 
Preferential Gravaminen3 gewesen ist.

[1826 jan. 3.] 3ten Zirkel.4 Rede über Banksachen. Ober
flächliche Ideen. Gänzliche Unkentniss der Sache.

Nach meiner Meinung sollte man alle Landtags Angelegen
heiten in zwei Theile theilen —

lo Um das Recht und die Forma zu retten, — 
und sodann w a s  f ü r  d i e  Z u k u n f t  g e s c h e h e n  s o l l . a]

Ce sont deux questions tout ä fait differentes.5 [127]1.
3ten PalatinusB von Wien zurückgekommen.

a) Széchenyi ezt ké tszer  h ú z ta  alá .

1 A naplókötet 1—126. lapját és a kötet végén levő jegyzeteket lásd a 
II. kötet 512—668. és 716—739. lapjain.

2 A kormányzás tehetetlensége.
3 A főrendek az alkotmányt érintő sérelmek ügyében üzenetüket az újévi 

évforduló miatt januárra halasztották. A rendek közt egyesek ezért a mellett 
érveltek, hogy mindaddig, amíg ezek az alkotmányos fősérelmek orvosolva nin
csenek, ne fogjanak semmihez sem; de hogy ne teljék az idő haszontalanul, a 
többség kívánatára a praoferentialis (előkelőbb, főbb) sérelmek tárgyalásához 
fogtak.

4 A praeferentialis sérelmek közül a papirospénz ügyét és a magyar kamara 
függetlenségét tárgyalták. Kifogásolták, hogy a király az országgyűlés mellőzé
sével bankok útján szaporította a papirospénzt és így a pénz értékét leszállí
totta. Somsich Miklós (1784—1870) somogyi követ erősen támadta a bécsi 
bankot.

5 Ez két teljesen különböző kérdés.
6 József nádor az új évi évforduló miatt volt Bécsben.

1
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Die Stände greifen die W[iener] Bank an. Andre wollen 
nicht von Handel hören. — Nagy1 behauptet, — dass nur 
Gold ein reeller Reichthum ist, und alles Übrige, wenn man 
auch alle Genüsse des Lebens in Überfluss hat, nur ein imagi- 
naires Glück und Reichthum ist. Ich für meinen Tlieil, wollte 
auf diese Art lieber im Land der Imagination leben, — und ihm 
die Realität überlassen. — E r a) behauptet, dass der Reichthum 
von England in der Einbildung ist! —

Wir werden uns vor der Welt lächerlich machen!
A pénz meg vetése nem böltsesség. Én inkább szeretek 

lenni szegény és szabad, mind annak x,1 2 hanem legszívesebben 
volnék szabad és jó gazda.

[1826 január 4.] 4ten Sitzung in dem Obern und im Untern 
Saal.3

Der Palatinus erklärte, dass die Magnaten nicht nachgeben 
können und liess m ü n d l i c h h) denen Ständen sagen, dass er sie 
bittet, sie sollten ihm, und den Proceres4 5 einem Medium Termi
num,c) 5 durch welches sie alle gesammt irt einer und derselben 
Sache Übereinkommen könnten.

Die Stände Hessen das Nuncium ad Dictaturam6 nehmen, 
und provozirten ihre Berathschlagungen auf einen Zirkel —.

9

a) Széchenyi ezt ké tszer  h úz ta  alá .  b) Széchenyi a láh ú zása .  c) T. i. 
(best im m en) .

1 Felsűbüki Nagy Pál (1777—1857) soproni követ.
2 x =  ellenkezője.
3 A kir. rescriptum declaratoriumra (lásd II. k. 654. lap 1. jegyzetét) 

adandó felirat ügyében a főrendek megmaradtak előbbi elutasító véleményük 
mellett és küldöttséggel kérték, hogy a felírás mihamarabb való elkészülése 
érdekében ajánljanak a rendek valamely módot. Ezt a rendek lediktáltatták s 
5-én a kér. ülésen előzetes tárgyalás alá vették. A rendek ismét megmaradtak az 
1. (az imputatio, azaz a törvényen felül beszedett adónak jövőre való beszámí
tása) és 3. cikkely (a jövő országgyűlés idejének még az országgyűlésen való 
meghatározása) megtartása mellett.

4 T. i. a főrendeknek.
5 T. i. Közbül álló javaslatot, hogy a két tábla közti ellentét elsimuljon.
6 T. i. leíratták a szóbeli üzenetet, hogy a legközelebbi 5-iki kér. ülésen 

tárgyalhassák. A personalis meg akarta ezt akadályozni, azért írja Széchenyi, 
hogy a rendek a határozatot provokálták.
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[1826 január 2.] 5ten Zirkel. .
Je mehr ich den Geschäftsgang des Land Tages durchdenke 

desto mehr scheint es mir, dass meine Lands Leute für eine 
representative Verfassung1 nicht ganz reif sind. Dieser Satz 
[128] scheint einen Widerspruch in sich zu haben; denn die Ver
fassung stehet 800 Jahre. — Das mag alles wahr seyn — indess 
ist es gewiss, dass irgendwo eine Andre Ursache seyn muss, 
dass sie so lange währte — D i e  U n r u h i g e n  Z e i t e n a) Z [ um] 
B [eispiel] — denn die Hungarn sind nicht reif — Sie sind aber 
susceptible2 es zu werden. —

P r é n y i a)S warnet mich vor dem Calvinismus! Ob doch an der 
Sache etwas seyn könnte?

On ne dit jamais des choses tres saillantes, et c’est guére 
possible de plaire ä la multitude, quand on est modéré, et quand 
on est pour les mes-mes conciliantes!4

V a j !> 1 r' wir in der untern Tafel sprechen von dem Merit, 
die in der Obern Tafel von der Forme der Sache.

[Sie sollen das Votum, informativum aber nicht das Votum 
decisicum6 haben.]b)

Gestern war die Rede, dass die Regalisten ihre Stimmen 
verlieren sollen.7 Ich werde mein Recht nicht leicht aufgeben.

Nagy P [ali | hat in Bank Sachen und in Hinsicht der 
Insurrection] die unrichtigsten Ideen.

[Wenn man die Regierung angreift, — eine Frage die 
andre nach sich zieht — so viel Laster aufgedeckt werden wird — 
wo kann der Landtag aufhören! Es ist Ursache für jeden, der 
nicht ganz unabhängig ist, zu zittern:]a)

a) Széchenyi a l á h ú z á s a .  b) Az o ld a l l a p ra  jegyezve ,

1 Parlamentáris alkotmány.
2 Fogékonyak.
3 B. Percnyi Zsigmond (1783—1849) akkor beregi követ.
1 Sohasem beszélnek nagyon kiváló (jelentős) ügyekről és az ember egy

általán  nem tetézhetik a tömegnek, ha szerény és ha ugyanazokkal szemben 
engedékeny.

s Vay Ábrahám (1789—1855) akkor borsodi követ.
e Votum informativum =  tájékoztató, decisum =  döntő vélemény.
7 Azért volt erről szó a rendeknél, mert a főrendeknél a sok főispán és 

hivataltviselő (katona) támogatása miatt utasították vissza a rendek tervezetét.
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[1826 január 6.] 6ten [NB (V 3 sor törlés) ] a) Zirkel. Die 
Stände verbleiben fest.1

Wird die hung [arische] Verfassung in der Opinion des 
Auslandes nicht gewinnen, — dass die Stände sich gerade in 
einer Sache* so standhaft und fest halten, — die das Wohl und 
das Recht des Bauern zum Ziel hat?

Der Bauer wird in diesem Augenblick de facto — aber 
nicht de jure3 representirt. [129.]

Ist das Respice finem, die Sprache der Tugend oder der 
Welt Klugheit.4

Der eine Theil findet seine Rechnungb) besser, wenn er 
königlich gesinnt ist, der andere in der Opposition. Der eine 
und andre Theil handelt aus unreinem Grund. — Achtung und 
Verehrung verdient nur der, der, wenn es sein Gewissen erfor
dert, bereit ist, — sich mit allen beyden Partheyen zu brou- 
illiren — und allein zu stehen.

Es gibt viel mehr Menschen die nachgeben, als die widerstehen.

[1826 január 7.] 7ten Zirkel. Die Stände bleiben.
Die Nachricht angekommen, dass der Fürst Nicolaus Kaiser 

von Russland geworden ist.5

a) Az o ld a l lap ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láh ú zása .

1 A rendek t. i. megmaradtak az imputatio és az országgyűlés idejének 
meghatározása mellett.

2 Az előző országgyűlésen papírban meghatározott adót 1822-től kir. ren
delet alapján ezüstben kellett fizetni; ezt a különbözetet a most megszava
zandó adóösszegbe akarták beszámítani, ez volt az imputatio. Ez a parasztságot 
érdekelte, mert egyedül ő fizette az adót.

3 A parasztságnak tényleg nem volt képviselete az országgyűlésen.
4 A Gesta Romanorum egyik (103. r.) szállómondása. (Quid-quid agis, 

prudenter agas et respice finem.)
Széchenyi itt azt kérdi önmagától, hogy a rendeknek ez az előrelátása 

erényességüknek vagy életbölcsességüknek folyománya-e.
5 A tulajdonképeni trónörökös, Konstantin nagyherceg még 1822-ben lemon

dott örökösödési jogáról. Bár a cár halálának hírére Miklós nagyherceg Kon
stantin bátyja kezébe letette a hfiségi fogadalmat, néhány nap múlva Konstantin 
nagyherceg megismételte lemondási szándékát és elismerte öccsét Miklóst cárjá
nak. Miklós cár ez okiratok közlésével foglalta el a trónt, s ennek híre érkezett 
7-én Bécsbe. A trónváltozás e homályait felhasználta Oroszországban egy titkos 
egyesület, hogy az uralmat megdöntse és alkotmányos változást idézzen elő.
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Die Botschaft1 die von uns dahin gehet — wo wird die 
sich auszeichnen? Zu Pferd, — auf einen Ball — im Rath — 
(1—2 szó törlés) w o  d e n n a) eigentlich?

Wie kann in dem freyesten Land der Welt, der erste Magist
rat, folglich der f r e y e s t  s e y n  S o l l e n d e a) — so (2 sor törlés) !2

Diffidenz gegen König, und unter uns selbst, ist noch immer 
gross.3 Ich sehe es nicht, wo es aufhören wird.

(4 sornyi kivágás, 3 sornyi törlés.)

[1826 január 8.] Bey Dessowffy4 gewesen, vom hung [arischen] 
Theater gesprochen —

[Edouard von der Herzoginn von Durras5 gelesen. Dieses Buch 
hat mir der Teufel in die Hand gespielt.]b)

[1826 január 9.] Der neue Personal Maylath3 installirt worden. 
Sein Gesicht7 ist das eines Generalen, der eine Schlacht verlohren 
hat. Melanie8 durch Julie Iiunyady9 mir eine Stecknadel gesendet.

a) Széchenyi a lá h ú z á s a .  b) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

A mozgalmat, Miklós cár személyes részvételével elfojtották. A mozgalomban 
résztvevő tiszteket és polgárokat elfogták, vizsgálatot indítottak s Pestel Pál 
alezredes (Witgenstein tábornok hadsegédje), Ryleff Konrád hadnagy, Murawieff 
Sergius alezredes, Bestutscheff Mihály hadnagy, Kakowsky Péter hadnagy július
25-én felakasztattak, sokan Sibériába kerültek, többen lefokozásra ítéltettek.

1 Az új cár üdvözlésére 1. Ferenc kiküldötte öccsét, Estei Ferdinándot és 
kísérőkül melléje rendelte gr. Desfours Vince tábornokot, gr. Clam—Martinitz 
Károly ezredest, gr. Fürstenberg és hg. Liechtenstein Károly lovaskapitányokat, 
gr. Walderedorf kamarást.

2 Ez a magyarországi főtisztviselőkre vonatkozik. A törölt rész nyilván 
azt tartalmazza erős szavakkal, hogy miért oly meghunyászkodók vagy szolga- 
lelkűek.

3 T. i. az országgyűlésen.
4 Gr. Dessewffy József szabolcsi követ.
3 Duras, la duchesse de —, née de Kersaint: Edouard, Paris 1825.
6 Gróf Majláth György (1786—1861) lett a magy. udvari alkancellárrá 

kinevezett Szögyényi Zsigmond után a personalis.
7 Az arcképek szerint kosszukás, szomorú kifejezésű volt az arca.
8 Gr. Zichy (Ferraris) Melanie (1805—1854), 1831-től hg. Metternich 

Kelemenné.
9 Gr. Hunyady Ferencné, szül. Zichy Julia grófnő (1808—1875) Crescentia 

mostoha leánya.
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B erzählt mir, daes der Palatínus den Illeshazy1 als den 
Anführer der Opposition geschildert hat.

Grosser Gott, du siehst unsere Herzen, ob wir einen Anführer 
haben, ob wir uhs verbinden! Rechtliche Leute sind alle von der 
selben Familie!

(5—6 sornyi kivágás, az oldalon 10 sor törölve).
[J’ aimerai que vous portiez l’uniform des Mr d’Ortzy------
Ich habe Ihnen etwas in meinem Testament vermacht (11/3 sor 

törlés). ] a)

[1826 január 10.] lOten Sitzung in der Untern Tafel2 in der 
Maylath zum Ersten mal presidirte.

(4 sor törlés.)
Eine miserable Nacht zugebracht. Ich sehe mich von einer 

höhern Macht gegen mein Ziel getrieben. —
(2 sornyi kivágás) [131] (2 sor törlés.)

[1826 január 11.] Ilten Sitzung in dem Obern Saal. Ich ange
fangen zu sprechen. Meine Proposition war, das Deficit das aus 
der Imputation der Contrib [útion] entstehen sollte, durch Sub- 
sidien zu ersetzen und, pro salvanda constitutione, nun den 
Artikel hinauf senden, wie ihn die Stände vorgeschlagen haben. 
Fand keinen einzigen Secundantem3

a) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 Gr. IUésházy István (1762—1838) főasztalnok, trencséni főispán.
2 Az adó (imputatio) ügye hosszú vitatkozás után kissé enyhébb alakban 

küldetett á t a főrendekhez, amely 11-én tárgyalta a rendek üzenetét é,s újabb 
választ küldött, rámutatva a megegyezés lehetőségére. Ez a válasz előbb ismét 
a kerületi ülésbe került.

3 Az ülés a rendek üzenetéről (az imputatio és országgyűlési határidő) 
tárgyalt. Tz (Pongrátz)Jbesúgó szerint Széchenyi így beszélt magyarul: Es ist 
niemand unter uns und auch bey den Ständen, der nicht wünschte eine Überein
stimmung der beyden Tafeln — Die Stände haben auch wirklich versucht, eine 
Modalität für die Union vorzuschlagen, aber diese ist viel zu wenig geeignet, die 
Gemüther zu vereinigen: ich will nach meiner kleinen Einsicht nur insoweit 
meine Meinung erklären, dass ich wirklich die Logik nicht begreifen könne, wie 
in der Repraesentation mehr gebethen werden könne als in den Artikel-Ent
würfen enthalten sey? (Dieses Prinzip fasste der so sehr in diplomatischen Kennt
nissen beschränkte Rittmeister vom Paul Nagy auf). Ich kann dem gerechten 
Könige als treuer Unterthan unmöglich zumuthen, dass dasjenige, was wider das
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[1826 január 12.] 12 [Früher Zirkel.1 —
Wo Pflicht ist, ist auch Recht.]a)
Eine merkwürdige Sitzung in dem Untern Saal — in welcher 

Vaj, Borschitzky, Mariaey, Deesoffy, Nagy — mit unendlicher 
Kraft gesprochen haben. Sie haben den 3ten Artikel2 aufgegeben, 
damit man ihnen den ersten lasse. Sitzung in dem obern Saal. 
Auch ich gesprochen.3 —

Palat[inus]4 „Da die Stände selbst den 3ten Artickel auf
gegeben haben, so glaube ich sollte man sie bitten nun auch den 
1-sten ect. Alle die Hof Leute sprachen in seinem Sinn. —

Nun aber eine philosophische Bemerkung.
Das System von östr[eich] seit 1790 —. „Die Magnaten,

a) Az o ld a l lap ra  jegyezve.

Gesetz in der Contribution mehr erhoben wurde, den armen Contribuenten nicht 
ersetzt werden sollte, denn der König sagt selbst; wir sollen ihm Mitteln anzeigen, 
die Constitution zu obvalliren. Alle mögliche Berücksichtigung verdient der arme 
Contribuent, dessen Lage sehr traurig ist, er muss zu Grunde gehen, und es 
eind auch bereits mehrere zu Grunde gegangen, und dieser Verlust verbreitet 
sich auch auf uns : es ist wahr, dass auch das k. Aerarium nicht in der besten 
Lage sey, und vielleicht die Imputation zu sehr empfinden würde, aber ich 
rechne nach meinen eigenen Bewusstseyn auf die generösen grossen Männer im 
Lande, welche gewiss Mitteln aufzufinden im Stande seyn werden, dem bedrängten 
Aeraris diesen Verlust ersetzen; nach meinem guten Gewissen stimme ich dem
nach dafür, dass wir den gerechten Verlangen der Stände beystimmen.

1 A rendek nem fogadták el a főrendek javaslatát s megmaradtak állás
pontjuk mellett.

2 Majláth personalis a kerü éti ülés határozatával nein volt megelégedve, 
szerinte a megegyezés módjairól kellett volna tanácskozni, mert igazuk lehet a 
főrendeknek, hogy a rendek formalitásban merülnek ki és mert az, hogy az. 
imputatio előbb vagy utóbb kerüljön törvénybe, igazán formalitás.

Felsőbüki Nagy Pál soproni követ elejtette az 1. és a 3. pontot és felol
vasta tervezetét, hogyan fejeztessék ki ez a repraesentatioban, de mivel több 
követ ezt kifogásolta, széttépte és kijelentette, hogy ezek után fenntartja a két 
pontot, A további vita folyamán azonban az 1. pontot (az imputatiót) fenntar
tották, a 3-ikat (a következő országgyűlés idejének meghatározását) elejtették, 
de kívánták, hogy a repraesentatioban megemlíttessék. (Vay Ábrahám borsodi 
követ, Borsitzky István trencséni követ, Máriássy István gömön követ, gr. 
Desscuffy József szabolcsi követ.)

3 Tz besúgó szerint: Graf Szétsényi wirklicher Rittmeister und Graf Ester
házy Michael Rittmeister in der Armee stimmten für die Stände.

4 József nádor, mint a főrendi tábla elnöke így fejezte ki véleményét s ez 
is ment üzenetként az alsó táblához.
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den Adel einzuschläfern — den Adelstand und den Bauer theilen. 
Sie sind in allen beyden vorgerückt; denn wir schliefen schon 
schön — einige schlafen noch — und hassten uns aus ganzem 
Herzen. — Nun senden sie 1820 Commissaire — die den 
gesammten Adel en Garde setzen — nun ist vieles wach und 
im erwachen. Seit mehreren Jahren, zanken, mühen und exponiren 
sich die Edel Leute, bloss und glatterdings für das Wohl des 
Bauern. ■— Sie wissen das, und nie waren diese Stände einiger — [132]

[1826 január 13.] 13ten Zirkel1 in welchem sehr viel Geschei
des und Energisches gesagt wurde, das aber vielmehr auseinan
der als zusammen führt.

Ich höre von allen Leuten von mir und Crfescence)] sprechen.

[1826 január 14.] 14ten Zirkel.1 (1 sor törlés, 20 sornyi kivágás; 
több mint egy oldalnyi oldaljegyzet (levél Crescenciához) törölve, 
illetőleg kivágva.)

C Wend sagt mir, dass sie jemanden kennt, die mich 
unausprechlich liebt., Sie dachte auf Melanie.

[ 1 8 2 6  január 16 ] löten Sitzung in beiden Säälen.1 2 (Nehány szó 
törlés.)

[1826 január 17.] 17ten Sitzung (in beiden Säälen) und end
lich wegen der Representation Einigkeit in den 2 Säälen.3 [133.]

1 A legutóbbi főrendi üzenetről, amelyben köszönték a 3. pont elejtését e 
kérték az első elejtését is, kijelentvén, hogy az imputatio igazságát elismerik s 
u ta t mutattak, hogy később új törvénycikkbe foglaltassák, mert most csak azt 
küldik fel a felséghez, amiben megegyeztek.

2 A választ még az nap elküldték a főrendeknek s ezek 17-én válaszoltak 
szóbeli üzenetben.

3 Két napi üzenetváltás után végre a felesleg-adó beszámítására nézve is 
megegyeztek. Az 1. és 3. pontra vonatkozó törvénycikk-tervezetek elmaradtak, de 
a feliratban a rendek panaszát kellően kiemelték. A felirat latin és magyar szöve
gét 18-án felolvasták, majd letisztázták s 20-án elegyes ülésben aláírták, lepe
csételték és elküldték. A feliratban (amely válasz volt a rescriptum declaratoriumra) 
az országgyűlés az adó mennyiségére való meghatározás jogát magának tartotta 
fenn. Kijelentette, hogy tárgyalásba veszi, de kéri az országgyűlés ajánlásán 
felül beszedett adók teljes beszámítását; kéri, hogy a 3 évenként tartandó 
országgyűlésre vonatkozó királyi ígéret törvénybe iktattassék. és hogy a követ-
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[1826 január 18.] 18ten wurde die Representation in allen 
beiden Sälen auf lateinisch und hung [arisch] gelesen.

[1826 január 19.] 19ten Zirkel.

[1826 január 20.] 20ten detto —  Nachmittag wurde die Represen
tation versiegelt — es war die 43 Reichstag — Versammlung.1 
Carl Zichy ist nach Wien. —

[1826 január 21.] 21ten gar nichts. —

[1826 január 22.] 22ten (12 sor törlés, 12 sornyi kivágás.)

[1826 január 23.] 23ten Um 3 Uhr Morgens von der Redoute 
nach Hause gekommen (2 szó törölve). Eine fürchterliche Nacht 
zugebracht. — Ein drückendes Gewissen — welche Pein. 0 wo 
bist Du meine goldene Unabhängigkeit, mit der ich Thor, prahle. 
Um 6 Uhr Morgens zum Fenster gegangen (2 sor törölve) 
[134] (8 sor törölve).

[(1 név törölve)]2 1° sollte sich mit beschäftigen.1
2o Unendlich auf Reinlichkeit halten.
3o Pedantisch Ordnung in Geschäften und in Essen halten.
4o Viel Religion haben.
5o Einer ehrlichen Person das Herz ausschütten (6 rövid 

sor törölve) ].a)
[„Freymüthige Briefe eines hunganschen Edelmanns“4

a) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

kező országgyűlés egybehívásának ideje már az előzőnek végén megállapíttassék; 
köszöni a vármegyék levelezésére vonatkozó királyi ígéretet; jelenti, hogy a kir. 
előadásokon már dolgoznak az orsz. kiküldöttség javaslata nyomán. Majd az 
egyes tárgyakra észrevételeket téve jelenti, hogy a tárgyakat a következő sor
rendben veszi elő: 1. kereskedelem, a hozzá tartozó kereskedési törvénykönyvvel, 
2. urbárium, adó és biztosságbeli ügy, 3. a )  a törvénykezésbeli, b) tudományos ügy 
és vele a könyvnyomtatás szabadsága, c) bányászsági, d) egyházi és e) közigaz
gatásbeli ügy.

1 Lásd az előző jegyzetet.
2 Crescence.
3 T. i. Széchenyit munkájában segítse; közreműködjék.
4 Freymüthige Briefe eines hungarischen Edelmanns über das oesterreichi- 

scho Staatssystem geschrieben während des 90 tägigen Krieges.
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Austerlitz 1806. gelesen. — Viele alte Wahrheiten: aber im Gan
zen oberflächlich und lächerlich.]a)

[1826 január 24.] 24ten Zirkel.
In Wien spricht [man] keine Sylbe mehr vom Land Tag, 

oder von Russland. Die Masquerade bey der Lady Georgina 
Wellesley,1 und Schlittschuhlaufen im Schwarzenbergischen Gar
ten, beschäftiget alle Leute.

Ich war erst ohnlängst einer dieser Pflastertreter. Wie 
lächerlich und verrächtlich kommen mir diese Leute nun vor.

Es ist nun der Process oder vielmehr der Kampf zwischen 
Absolutismus, und dem Rechte der Völker. —

Durch den Todt des Kaisers von Russland stürzte ein 
gewaltiger Damm ein, der den Strom der Civilisation und der 
Aufklärung entgegen stund.

Soleicht werden aber die Diener des Absolutismus, deren 
Interesse, deren Existenz mit den alten Formen in so enger 
Verbindung ist — das Schlachtfeld ihren Gegnern nicht über
lassen. Sie werden sich noch gewaltig herumschlagen. —

Ohne Ketten, ohne Blut wird dieses Drama nicht beendigt 
werden! — Ob es mich nicht trifft! —

Meine Liebe zu Cr[escence] wird mich tödten, oder zu einem 
wahren Philosophen machen. [135]

Den Abend pique-nique gewesen. (l'/2 sor törlés.)

[1826 január 25.] 25ten Zirkel (774 sor törlés) — quand 
viendra Wesselényi ect. (11/4 sor törlés).

i:) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 A bécsi angol követ Wellesley Henry, később lord Cowley (1773—1847) 
felesége, szül. Cecil (Salisbury) Georgiana (1786—1860). A rendezett jelmez-estély 
valóban fényes lehetett, mert szereplői főhercegek, főhercegnők, az osztrák, cseh, 
lengyel, magyar főúri családok és a diplomatiai testületek tagjai voltak. Walter 
Scott: L’Abbé, Kennilworth, Quintin Durward, Connétable de Chester, Ivanhoe; 
De La Motte-Fouque: Az oroszlánvadászat, Undine, Le quatre frőres, L’anneau 
enchanté című regényeinek, Shakespeare Hamlet c. drámájának, továbbá a cseh 
Libussa történetének egyes jeleneteit s egy jelenetet lengyel ruházatban adtak 
elő. Az estély február 6-án folyt le. A Magyar Kurír több számban bőven leírta 
az estélyt a szereplő személyek feltüntetésével.
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Den F[ürsten] Bathiányi1 bearbeitet. Gestern eine Deputation 
zu ihm gesendet, um ihn zu einer grossen Gabe zu bewegen.

[1826 január 26.] 26ten Zirkel.

[1826 január 27.] 27ten detto.

[1826 január 28.] 28ten [Mit Vay2 eine lange Unterredung 
gehabt.

E r il) „ich bin ein Stoiker du aber ein Epicuraeer. In zwey 
Jahren ist meine öffentliche Laufbahn zu Ende, dann bringt mich 
kein Mensch und keine Gewalt auf Erde, zu einem Amt.]

Die 44-ste Reichstag Sitzung. Opera Praeferentialia — de 
Integritate.3

Fechtig. Illeshazy nehmen die Sache als in Ordnung, dass 
(8 sornyi kivágás).

Ich will ein Volk regeneriren! Es ist zum todt lachen, — 
mit dieser Schwäche, sich an so ein Werk zu wagen, —

Quelle impertinence!

[1826 január 29.] 29ten Zirkel in welchem Franz PallfyV 
Angelegenheiten vorgetragen wurden.

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 Herceg Batthyány Fülöpöt (1781—1870) arra kérte, hogy a Magyar Aka
démia számára adományt tegyen. Tényleg adott 50,000 p. irtot.

2 Vay Ábrahám borsodi követnek ez a jóslása nem vált be. Ő maga ekkor 
borsodmegyei alispán és követ volt. 1830 szeptemberében gróf lett és Bereg 
megye administratora, 1832-ben pedig Máramaros főispánja. Ez volt 1845-ig 
gr. Majláth Antal kancellár bukásáig; ekkor visszavonult. Széchenyi víg életet 
élt ugyan, de mély idealizmusról is te tt állandóan bizonyságot.

3 Az előkelő sérelmekről (praeferentialia) készített hosszú üzenettervezetet a 
kér. ülés elnöke benyújtván, ezt az országos ülés részek szerint tárgyalni kezdte 
olyképen, hogy a personalis a kér. ülés tervezetét felolvastatta s ehhez szóltak a 
követek. Miután az ország integritására vonatkozó részt letárgyalták, ezt egy 
küldöttség a főrendi táblához vitte át, hogy addig is, míg a rendek az üzenet 
többi részét tárgyalják, a főrendek is foglalkozhassanak.

* Gróf Pálffy Ferenc vagyona zár alatt volt. A zárgondnok, Szvetics 
Jakab ellen panaszai voltak s a rendek kér. ülésen tárgyalták e panaszát. Gr. 
Dessewffy József olvasta fel Pálffy kérvényét; Balogh János barsi követ hevesen 
támadta a magyar kancelláriát, különösen Márkus kancelláriai tanácsost, az ügy 
referensét és Szveticset; fel akarták kérni a felséget, mentse fel e két egyént s a 
rendek többsége pártolta e javaslatot.
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Ich sehe in die Zukunft so schwarz (3 sor törlés). Ich bin 
in einer immerwährenden Agonie. —

[1826 január 30.] 30ten Sitzung in allen beiden Säälen.1 
Die Rede von Salz. M[iska] Esterhazy2 von Wien angekommen. 
Mir erzählt, wie unendlich viele Feinde ich habe. Die aller 
Ärgste aber Selina.3 —

Mett[ernich] auf uns aufgebracht.4
In keinem Lande gibt es weniger eine revolutione Materie 

wie in Hungarn.
Cr[escence] den ganzen Tag nicht gesehen. Ich glaube 

S[elina] Clamm hat mir einen Pansch5 gemacht —.
Sie" wird bestimmen, ob ich fortdienen, ob ich quittiren werde.
Sie kann die Ursache seyn, dass ein ganzes Volk regener'irt 

werde. — Die Amphitrite1 die einen a> Adler zu trinken gibt. —

[1826 január 31.] 31ten Sitzung in allen beiden Sälen. NB Wir, 
der Kälte wegen, in einem Privat Zimmer des Erzherzogs. 
Ich zweimal gesprochen.8 Der Palatinus „Illud quod Comes

a) einem he lye t t .

1 Folytatták az előkelő sérelmekre vonatkozó üzenettervezet tárgyalását: 
a rendek a sóról, a főrendek az ország integritásáról. (A rendek a király és 
királyné születése napjára üdvözlő követség kiküldését javasolták.) Ezt Kárász 
Miklós itélőmester átvitte a főrendi táblára.

2 Gr. Esterházy Mihály (1794—1866) Széchenyi jóbarátja, aki szintén 
ellenzéki szellemben és magyarul szólt az országgyűlésen.

3 Gróf Clam-Martinitz Károlyné, szül. Meade Selina (1797—1872), akibe 
1819—20-ban Széchenyi szerelmes volt.

4 A főrendi táblán a rendek üzeneteit támogatták s így ellenzéki állást 
foglaltak. Ezért haragudott reájuk Metternich.

5 T. i. beszélt Széchenyi ellen a Crescence-ügyben.
6 T. i. Crescence.
7 A görög monda szerint a tenger istenének (Poseidon) felesége. I tt fejezi 

ki legköltőibben azt a hatást, melyet Crescentia reá állandóan gyakorolt. Ezt 
abban a képben ju ttatta  kifejezésre, amelyet később Ender Jánossal megfestetett 
és az Akadémiának ajándékozott.

8 A sóról (de sale) szóló üzenetet olvasták fel szakaszonként. Brunswick 
kijelentette, hogy a míg ő volt a kamara elnöke, ily panaszok nem fordultak elő; 
mivel e panaszok nem alaptalanok, teljesíteni kellene a rendek kivánatát· 
Széchenyi a 19. szakasznál szólalt fel.

Ds besúgó szerint így beszélt: St. Széchenyi erachtet den Gegenstand
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St[ephanus] Széchenyi dixit mihi apparet adeo fundatum, quod 
ad illud forte E Pr1 accedere possent“ — [137],

Eine Deputation] wurde ausgeschrieben um den Kaiser auf 
seinen Namenstag, Glück zu wünschen. Alle jene von der linken 
Seite sind genannt, unter andern auch ich.2 — Auf dem pique- 
nique (4xj2 sor törlés).

[1826 február l .]  lten Sitzung in allen beiden Sälen. —
Die Praeferentialia3 gehen in folgender Ordnung, 

de Integritate 
de Sale
de Patentalibus ect. 
de Clero.

V a j  Már a statusok zúgtak ect.
dass ich proponirte, dass sie einige Beweise besser anführen 
sollen.4 — ect.

Es ist beynahe unmöglich als guter Landsmann zu bestehen 
— Man kann thun was mann vili.

(6 sornyi kivágás.)

dieses Paragraphes für zu wichtig, als dass hierüber zufolge einer blossen Exposi
tion richtig und gerecht geurtheilt werden könne und machte ebendarum den 
Vorschlag, die Stände dahin zu verweisen, dass sie diese blosse Exposition mit 
Thatsachen und glaubwürdigen Belegen erwiesen, der Magnaten Tafel unterbreiten 
sollen.

Der Erzherzog Palatin erachteten diesen Vorschlag für sehr gegründet, 
warum er auch genehmigt wurde.

Több felszólalást nem említ.
1 Excellentissimi Proceres (Nagyméltóságú főrendek).
! Klobusitzky Péter kalocsai érsek, Kopácsy József veszprémi, Allagovich 

Sándor pozsonyi c. püspök, gróf Gyulay Ignác bán, Illésházy István, herceg 
Pálffy József pozsonyi, herceg Batthyány Fülöp vasi, gr. Esterházy József 
zempléni, Ghyczy József torontáli főispánok, gr. Erdődy Károly, báró Mednyanszky, 
Alajos, gróf Széchenyi István, gr. Majláth Antal, gróf Teleki József és Busán 
Alajos horvát kiküldött.

3 A főrendek közölték észrevételeiket a só dolgában és a magánosok pénz
beli szövetkezéseinek arányosítása iránt (21. és 22. p.) az ítélő székekhez kiadott 
kir. rendelésekre nézve.

A rendek tovább folytatták az előkelő sérelmeket (23—27) (az egyházi 
jószágok terheltetéséről), (28—29 a magyar királyi kamarának a bécsi kamarától 
való függetlensége tben).

4 Lásd a 4. lap 8. sz. jegyzetében közölt beszédet.
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[1826 február 2.J 2ten Zirkel.1 Über die hung[arische] Sprache. 
Erfahreil, dass Felicie den Gr. Hojos2 heiratet.

G [törölve] A [törölve]3 lächerliche Position.
Abends bey Palatinus Soiree. (31/4 sor törlés. [138].

[1826 február 3.] 3ten Sitzung in allen beiden Sälen.
(31/, kor törlés.)1 — Was geschieht dann mit dem Plan in 

Pesth zu wohnen, was mit der Regenerirung des hung [arischen] 
Königreichs? — (3/4 sor törlés.)

[1826 február 4.] 4ten Sitzung in allen beiden Sälen.
(4*/2 sor törlés.)
Gnädigster Gott —, zertrete mich in deinem Zorn.
(1—2 szó törlés, 16 sornyi kivágás [139], 10 sornyi törlés).

[1826 február 6.] 6ten Wesselényi angekommen. Zirkel. — .
Mit W[esselényi] über Cr[escence] gesprochen (1V4 sor tör

lés, 12 sor kivágás).

[1826 február 7.] 7ten Sitzung in allen beiden Sälen5 Ich 
zweymal gesprochen. ( %  sor törlés). —

W e s s [ e l é n y i ] a) — „macht mir den Vorschlag“ Einep Eid 
auf dem Grab meines Vaters abzulegen, dass ich Cr [rescence] — 
immer rein [140] und tugendhaft lieben werde —. Ich soll alle 
Flüche der Hölle auf mich nehmen, — sollte ich meinen Schwur 
je brechen. — Er sprach mir von Marie —. Auch er leidet und 
fühlt vielleicht ebenso tief wie ich.

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 A rendek folytatták az előkelő sérelmek tárgyalását (30—33 a kamara és 
bányák függetlensége, 34—5 a papírpénzről), ezt folytatták 4-én (36—44) ég 
(45—8) hogy az ev. ifjak külföldre mehessenek és katholikusoknál is lehessenek 
nevelők; ezt folytatták febr. 7-én is.

Febr. 7-én került a rendekhez a főrendek válasza a kamara függetlenségéről.
2 Gróf Zichy Károly leánya, Felicia (1809—1880) 1827-ben lett gróf Hoyos 

Henrik felesége.
3 George Andrássy’s.
4 Crescentiára vonatkozik.
5 A papírpénzről és a bécsi nemzeti bankról. Csak Ds besúgó jelentése 

van meg, de ez nem említi a felszólalók közt.
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Nun fange ich an selber zu glauben, dass ich auf mein 
Vaterland einen Einfluss habe, — und mit der Zeit noch einen 
grösseren Einfluss haben werde.

Ist Aufklärung ein Glück? — Allmächtiger Gott, du siehst 
mein zerrüttetes Gemüt, mein blutendes Herz — (1 sor törlés).

[1826 február 8.] 8ten nach Wien.1

[1826 február 9.] 9ten ( l 1/, SOI' törlés).'

[1826 február 10.] lOten Nichts besonders.

[lf'26 február li.J Ilten Bey dem Kaiser und bey der Kaiserinn 
gewesen.1 Sodann bey Metternich gegessen.

[1826 február 12.] 12ten Marschalls Tafel1 (x/2 sor törlés).

[1826 február 13.] 13ten Nach Presburg zurück. Mit Metter
nich]3 viel gesprochen.

E r a) „je tremble pour vous“.4 —
I c h h) moi je ne tremble pas tout ce que je fais, — je le fais 

en publique — et rien clandestinement.5
In dem Vorzimmer des Mett[ernich] sagt mir Sard.6 — 

eine menge Dummes Zeug, heisst mich Brutus. — George Th.7 —
I c h a) sie wollen das A lte ............
E r a) Warum denn nicht gar, — sie wollen das Alte, wo es

a) Széchenyi a láh ú zás a .  b) K étszer  a lá h ú z v a

1 Az országgyűlés deputatiojában vett részt, amely a felségeket a születés, 
ill. névnapon üdvözölte. A király ezt a küldöttséget 12-én megvendégelte; 11. és 
12-én a király a követeket magánkihallgatáson fogadta.

3 A törlés Crescenciával kapcsolatos. Ide tartozik az oldalon 5 sornyi 
törlés is.

3 Széchenyi oldaljegyzetet akart, de tényleg nem írt.
* Reszketek önért.
5 Én nem reszketek, mindent, amit teszek, nyilvánosan teszek és semmit 

sem titkon.
“ Sardagna, Franz Freiherr von, milánói kormánytanácsi tanácsos, ekkor 

Metternich kancellár mellé beosztva.
7 Valószínűleg Graf Thurn Georg 26. gy. ezr. őrnagy és követ.

Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói .  I I I .  kötet. 2
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ihnen bequem ist — wo sie das Alte aber genirt, da wollen 
sie das Neue. —

In Russland müssen alle Unruhen erstickt1 und unterdrückt 
seyn; das kann man aus dem Betragen der Regierung, gegen die 
Deputation,2 entnehmen.

M e t t [ e r n i c h ]  a n  B o r c h \ i c z k y ] aiS „Der Kaiser will nicht 
nur keine violente [141] Opposition, er will aber gar keine — — 
In Russland sind auch Edel Leute, und doch sind sie liberal — ect.

Ich sage dem Wesselényi], dass nach meiner Ansicht jede 
liberale Idee um viele Jahre wieder zurückgesetzt ist4 — Er gibt 
mir sehr brusque die Antwort, — dass ich eine Dummheit 
gesagt habe. Wir warden es sehen.

K a i  [ser]a) 5 „Wisst ihr was meine theueren Unterthanen“ 
halten w'ir zusammen, und fressen wir die Bauern. —

C’est la besogne de la diéte hongroise a peu prés.'1 —
II n’y a que le premier pas qui coute.' Lassen sie einmal 

hengen und köpfen — so wird es dann in der Regel fort gehen. 
Et ils en ont diablement envie.8 Sie wissen es nur nicht, wie sie 
es anfangen sollen, ohne — das Decorum zu verletzen.

W e n t z e l , a,!l — mais l’Empereur peut vous őter la consti- a)

a) S zéchenyi  a láh ú zása .

1 Lásd a 6. lap 5. jegyzetét! A zendülést tényleg hamar elnyomták.
2 T. i. az országgyűlésnek a király és a királyné üdvözlésére Bécsbe kül

dött deputációja iránt. Az ellenzéki követeknek — mint Széchenyi következő 
megjegyzései is mutatják ·— Metternich viselkedésük miatt nemtetszését fejezte 
ki. Ha az orosz zavarokat nem verték volna le, a kormány óvakodott volna ezt 
megtenni.

3 Borsitzky István trencséni követ, aki szintén a királyt üdvözlő deputatio 
tagja volt.

4 T. i. az orosz események miatt.
6 Ezek Széchenyi gondolatai.
6 Körülbelül ez a magyar országgyűlés munkája.
7 Csak az első lépés nehéz.
8 És ehhez ördögi kedvük van.
9 Herceg Liechtenstein Vencel (17G7—1842) tábornok kérdi tőle. „De a 

császár elveheti önöktől az alkotmányt — önök akkor nem állhatnak ellen 
évekig — én is megyek ect. (t. i. önök ellen a császár parancsára). Széchenyi 
válasza: „Nem tudunk ellenállni, az bizonyos, de lesznek emberek, kik elég bát
rak azt mondani: Felség ön erősebb, de ön esküszegő, zsarnok, —- mi sze
rencsétlen elnyomottak vagyunk, de tiszteségesek“.
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tution, — vous ne pouvez pás resister ä l’année — moi aussi 
je marche ect.

I c h a\  nous ne pouvons pás resister ceci est sűr — mais il y 
aura des gens assez courageux de dire — Votre Mayesté, vóus
étes plus fort — mais vous étes un parjure un tyran-------
nous sommes malheureus opprimés — mesb) vertueux. ect.

M e t t \ e r n i c h \ a) sagt, dass die hungarische Verfassung den 
unendlich grossen Fehler hat, dass der König zu beschränkt ist 
— Aus Allem sieht man den Absolutismus hervorgucken.

Kommt es ad fractionem Panis,1 — so kommt Blut. Sonder
bar ist aber der Hergang, und die Philosophie des Landtages2 — 
(21/3 sor törlés).

[1826 február 14.] 14ten (1 sor törlés).

[1826 február 15.] 15ten Sitzung in  allen beyden Sälen. Ich habe1 
3-mal gesprochen3

(2 sor törlés) [meine Quittirung eingegeben, und mir, vor
genommen, in keinem Fall im Dienst zu bleiben, wenn! auch der 
Kaiser mich gleich auf der Stelle zum Obersten machen wollte.

a) Széchenyi a láhúzása .  b) m a is  he lyett .

1 Kenyértörésre, tettre.
2 Széchenyi oldaljegyzetet akart, de sajnos az elmaradt.
3 A magyar nyelvre vonatkozó sérelems törvénytervezetét tárgyalták. 

Széchenyi a 4. szakaszhoz a besúgó szerint így szólt: S. Széchenyi versichert 
ferner nach seinem gewohnten Nationaldialect, dass er die Ursache des Rück
ganges der ungarischen Sprache in sich selbst finde, denn seiner Meinung nach 
haben die Grundherrschaften durch deutsche Beamten und eben solche Prediger 
der ungarischen Sprache weit mehr geschadet, als die Unzulänglichkeit der 
Gesetze.

Később a 6. szakasznál Végh koronaőr javaslata mellett szólalt fel. Végh 
ugyanis kijelentette, hogy szeretné, ha a magyar nyelvet a lehető virágzásra 
lehetne kifejleszteni a latin nyelv korlátozása nélkül, Ferstl összefoglaló jelentése 
szerint pedig „Graf Stephan Széchenyi war nur ein schwacher Opponent, er 
bekannte freymüthig, dass er leider in der lateinischen Sprache nicht bewan
dert ist“.

A rendek országos ülésén pedig felolvasták Széchenyi és társai nyilatko
zatát a tudományos irodalmi intézet megalapításáról (néhány újabb adomány 
bejelentését is) és elhatározták, hogy e nyilatkozat értelmében fogják javaslatu
kat kiegészíteni.
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[1826 február 16.] 16ten Sitzung in allen beiden Sälen.1 
Sonderbares Benehmen der Regierung gegen Hungarn." — 
Je cherche, — mais je n’y trouve point d’esprit.3 —
(1 sor törlés.)
Ich bin ganz schwindlich.4

[1826 február 17.] 17ten Zirkel und sodan Sitzung. (Az oldal
jegyzeten idetartozó 4 sor törölve.)

Ich wurde zu einer Deputation, — über die zu errichtende 
Academie von Palatinus benannt.1

1 A főrendeknél felolvasták az alsó tábla üzenetét, amelyben közölték a
neveket, az adományokat a „pesti tudományos nemzeti társaság“ alapítására. 
Ekkor Illésházy István főasztalnok felszólalt, dicsérve az adakozók hazafiúi és 
nemes buzgalmát és hogy annak idején, ha a felség a javaslathoz hozzájárul és a 
befolyt pénz biztosítását, kezelését, hovafordítását törvényesen megállapítják, 
vagyonához mérten hozzá fog járulni. Ily értelemben szólaltak fel Szepessy 
Ignác erdélyi püspök, Batthyány Fülöp herceg, Cziráky Antal kincstárnok, 
Kopácsy József veszprémi püspök is. Majd felolvasták az alapítóknak a nádor
hoz és az országgyűléshez intézett magyar kérelmét, hogy 12 tagot jelölhessenek 
ki, akik a nádor elnöklete alatt az alaprajzot elkészítenék. Cziráky ezt most 
még nem találta helyesnek, de Végh István felszólalására elhatározták, hogy 
tervrajzot kell készíteni s a felség jóváhagyása után kell a részletes alaprajzot 
kidolgozni. A nádor értesítette a rendeket a bizottság kiküldéséről is s másnap 
a rendek ezen intézet felállítása, foglalatosságainak elrendelése és igazgatása 
módjának kimunkálására kiküldötték: Kárász Miklós itélőmestert, Kováts József 
táblabírót a királyi tábla részéről, Osegovits Istvánt Horvátország részéről, 
Csausz István kalocsai, Kolosváry Sándor veszprémi káptalani követeket az 
egyházi rendből, Bartal György pozsonyi, Nagy Pál soproni, Péchy Imre pesti, 
Végh Ignátz fehérmegyei, Izsák Sámuel szatmári, Vay Ábrahám borsodi, gr. 
Andrássy György tornai, Jakabfy Simon brassói követeket a megyék részéről. 
Csiba Ernőt a jelen nem levők követei közül, Boráros János pesti, Kis József 
szegedi követeket a városok részéről. A nádor viszont b. Szepessy Ignác erdélyi 
püspököt, Végh István koronaőrt, gr. Esterházy József zempléni, gr. Zichy 
Ferenc bihari főispánokat, br. Mednyánszky Alajos, br. Pongrátz József főrende
ket jelölte ki és méltóknak vélte a részvételre számon felül a két alapítót: 
gr. Széchenyi Istvánt és gr. Károlyi Györgyöt. ,

2 Az ülésen történt felszólalások váltották ki belőle az elmélkedést.
3 Keresek, de egyáltalán nem találok itt  szellemességet.
* Ez az előző törlésre vonatkozik. Bizonyosan Crescentiával van kapcso

latban.
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[1826 február 18.] 18ten Zirkel. Ich habe die Mitglieder der 
Deputation]1 bearbeitet. (1 sor törlés.)

Wesselényi] die Erlaubniss gegeben (272 sor törlés). Sophie 
Micherl2 schreibt mir einen Brief — den ihr der Teufel ein
gegeben hat.

[1826 február 19.] 19ten Ich fühle, dass ich mit der Geister
welt eng zusammen henge. Ist es der Teufel, ist es mein Genius, 
dass weiss ich nicht. Ist es der Erste — (törlés)3 ist es 
der zweyte, so wird Hungarn eine Nation! — (3—4 sornyi 
kivágás, [143] 4 sornyi törlés.)

[1826 február 20.] 20ten (lV 4 sor törlés.)
Nach dem Essen, bey mir eine Konferenz wegen der Academie.

[1826 február 21.] 21ten Mit verwundetem Herzen aufgestan
den. (V2 sornyi törlés.)

Sitzung in allen beiden Sälen. Der Palatinus mit mir sehr 
freundlich und viel gesprochen.

Nachmittag zu einer Deputation über die Academie zusammen 
gekommen.

[1826 február 22.] 22ten Sitzung in allen beiden Sälen.4 Ich 
gesprochen. Bemerkt, dass ich jetzt beynahe schwerer spreche 
wie im Anfang. — G[törölve]5 erzählt mir, — wie viele Feinde 
ich in Wien habe — besonders seine Schwägerinn.6

Es ist kein Zweifel, dass mir das (4/3 sor törlés)7 meine 
letzten Freunde raubt! Ich fange an selbstständig zu werden.

' Az akadémiára vonatkozó kiküldötteket.
2 Gr. Esterházy Mihály felesége, szül. Schopping Zsófia. (Széchenyi a feleség 

nevét a férje nevével jelöli.)
3 Crescentiára vonatkozik.
4 A főrendeknél a rendeknek az ország integritására vonatkozó válaszát 

tárgyalták. Ds. besúgó jelentésében nem említi Széchenyit.
5 George t. i. gr. Károlyi György.'
® Gróf Károlyi Lajosné, szül. Kaunitz Ferdinandine grófnő.
7 Crescentia iránti szerelmére vonatkozik.
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, [Titin 0 donel1 bey der ich gegessen, Vous avez adopté le 
genre de Lord Byron — (V3 sor törlés) ] a) —

[1826 február 23.] 23ten Sitzung in allen beiden Sälen. Ich bin 
nicht gewesen. Györy2 erzählt mir, dass der E[rz] H [erzog] 
Eerdin[and]3 Ursache daran ist, dass ich zum Regiment hätte 
einberufen werden sollen4 ect.

Alle Leute wundern sich, dass (nehány szó törlés).5 Ich werde 
der Welt gerade einen Beweis dadurch geben, — dass nichts 
in der Einbildung eines Mannes so tiefe Wurzeln schlagen kann, 
als weibliche Tugenden!8

[1826 február 24.] 24ten Sitzung in dem Magnaten Z i m m e r t

Von der Sophie1 einen Brief bekommen — der mir das 
[144] Herz zerrissen (2 sor törlés) — Ich war ganz von Sinnen. 
Werde es kaum überleben können. — Aller der Zauber, der mich 
emporhub, ist — gebrochen — Mein Daseyn ist mir zur Last, — 
ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. —

Ich kränke mich tief über meine eigene Schwäche — Soll 
ich nach Wien gehen oder nicht?8 — Es kostet mir 10 Jahre 
des Lebens — wenn ich hier bleibe. — Wenn ich aber den Sieg 
über mich gewinne, — so wird man mir auch das Übel aus
legen. (4 sor törlés.)

Ich dachte den ganzen Tag mit Intensität ob ich mich nicht 
todtschiessen sollte! — America.9 —

a) Az o ld a l lap ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láh ú zása .

1 O’DoneJl Móric (1780—1843) 45. gyalogezredbeli parancsnok felesége, 
szül. Fleury (Ligne) Christine grófnő (1786—1867) Széchenyi modorát Byron 
angol költőéhez hasonlítja s így teszi meg szemrehányását (ön Byron lord 
modorát fogadta el) Crescentia miatt,

2 Gróf Győry Ferenc Bácsbodrog m. főispánja.
3 Estei Ferdinand főherceg (1781—1850), akkor Magyarország főhad- 

parancsnoka.
4 Országgyűlési szereplése miatt ugyanis így akarták Pozsonyból eltávolítani.
5 Crescentiára vonatkozik.
6 Ezt Széchenyi valóban be is váltotta.
7 Gr. Esterházy Vincéné, szül. Liechtenstein Zsófia hercegnő (1795—1869). 

A hír, amely annyira fájt neki, Crescentiára vonatkozhatott.
3 Crescentia t. i. akkor Bécsben volt.
9 Vagy hogy Amerikába vándoroljon.
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Weiss der Himmel ich werde noch ein Narr!
Mir ist leid, dass ich meine Quittirung eingegeben habe!

[1826 február 25.] 25ten Einen schweren Tag verlebt! — 
Wesselényi] — den ich mich so schwach gezeigt,1 wie ich 
hin — missbraucht meine Hingebung — beschämt mich vor 
Andre! — Das schmerzt tief — denn es ist wahr, ich bin der 
selbe Mann nicht mehr, der ich gewesen! — So elend, wie ich 
bin, — hat keinen Menschen, (1—2 szó törlés) je gemacht, :— 
denn ich bin zu nichts zu brauchen!

Nachmittag eine Deputation] wegen der hung [arischen] 
Sprache. Kolosváry,2 ein Catolischer Priester sprach — wie es 
Franklin3 thun konnte!

[1826 február 26.] 26ten Des Morgens bey Yay zusammen
gekommen, um über die Academie zu reden — des Abends 
Deputations Versammlung. Ich viel gesprochen. Die Eitelkeit 
von Nagy und Vay in Conflict.4

Der Erstere gibt der Sache eine ganz neue Direction5 — 
wodurch [145] die Sache gewinnen könnte — die sie aber in 
Wien unacceptable6 machen wird. — Ich werde sodann7 einen 
Theil des 9000 ü[orins]8 zu dem selben Zweck verwenden, — 
öffentlich durch Zeitungen Rechnung legen — den Andern 
Theil aber zum Capital schlagen.

Eine Privat Anstallt0 dieser Art zu eröffnen — ging vor 
der Hand nicht gut.a> Was aufgehoben ist nicht aufgeschoben! a)

a) durch helyett.

1 T. i. feltárta lelkének minden érzését, még gyengeségét is. 
s Kolosváry Sándor veszprémi kanonok, a veszprémi káptalan követe.
3 Franklin Benjámin, (1706—1790) amerikai államférfi, tudós és író, aki 

erkölcsi írásaival nagy hatással volt Széchenyire.
* Nagy ugyanis praeparandiát akart, Vay pedig akadémiát és mindegyik 

mereven ragaszkodott javaslatához.
5 Mert tanintézetet akart.
6 Ebből is látható, miért engedélyezték Becsben az Akadémiát.
7 Ha t. i. a praeparandiát fogadnák el.
8 Akadémiai ajánlatának 6°/0-os kamata 9000 frt váltó volt.
0 T. i. az akadémiai terv.
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[1826 február 27.] 27ten Ich und Wesselényi, den Vay und 
Nagy bearbeitet; — sie mit vieler Mühe vereiniget.1

Wesselényi mir weh gethan!
Sitzung im ständischem Saal,1 2 früher Zirkel — Nachmittag 

sass die Deputation über die Academie, — bis 9 Ulir bey- 
sammen.

Ich bey A 3 (3/4 sor törlés). Sodann mich über meine eigene 
Geschwätzigkeit geärgert, — die mir so viel Übles in der Welt 
schon stiftete. — (2—3 szó törlés, 5 sor kivágás.)

Bartal4 ect. glauben, dass ich das Instrument von Vay und 
von allen andern Calvinern bin.

Cela ne fait rien ä la chose — au contraire c’est5 — Brutus.

[1826 február 28.] 28ten Sitzung in allen beiden Sälen. Bey 
uns war die Rede vom Recht, junge Leute nach Jena6 ect. zu 
senden — und von dem Recht eine[n] Catolicken, ewange- 
lische[n] Lehrer ect. zu haben. Ich habe zweymal gesprochen.7

1 T. i. az akadémiai ügyben.
2 27 és 28-iki ülés tárgysora: az ev. tanulók külföldi akadémiákra való 

kimenetelét és a kath. gyermekeknek protestáns tanítók útján való nevelését tiltó 
kir. rendeletek, a magyar nyelv előmenetele, jószágadományozás, titkos feladások, 
a haza védelmi eszközeire adott főrendi válaszok.

3 Andrássy.
'  Bartal György (1785—1865) ekkor pozsonyi ellenzéki követ.
5 Ez nem tartozik a dologhoz — ellenkezőleg az — Brutus [Homályos 

hely. Lehet, hogy Széchenyi azt akarja kifejezni : tetteinkben a vallásnak mellékes 
dolognak kellene lennie, holott ellenkezőleg azt, aki úgy cselekszik, Brutusnak 
(forradalmárnak) tekintik.]

6 Német város, amelynek egyetemét sok magyar protestáns ifjú látogatta.
7 a)  Rittmeister Széchenyi beschränkt seine Ansichten auf die gesetzliche Dis

position hierüber, nach deren buchstäblichen Sinn er dieses Verbot für ein wahres 
Gravamen Regni erachten muss.

b) Rittm. Széchenyi: ich bin zwar nicht so glücklich Frau und Kinder zu 
haben, insoweit ich jedoch Gelegenheit hatte, die Erziehungs Art meiner Anver
wandten zu prüfen, kann ich nicht umhin Herrn Pásztory in allen beyzu- 
flichten. (Pásztory azt mondta, hogy akiknek gyermekük van, illetékesen ítélkez
nek ez ügyben; protestánsnak lenni nem bűn, de bevett vallás is, azért nem 
látja be, miért ne lehetne a kath. gyermeknek protestáns nevelője.)

Esterházy Mihály szerint a forradalmi szellem, melyet a prot. ifjaknak 
tulajdonítunk, állandóan ős kath. országokban fejlődött ki, a kitörésére a csira 
kath. szívben érlelődött. Spanyolország a karbonarizmus bölcsője, Franciaország-
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M[iska] Esterházy], Baptist Bath[yány], George Károly 
sprachen. Die Geistlichen waren vertattert. Was haltet den 
Strom der Zeit auf? Und werden in einigen tausend Jahren — 
die Christen nicht auch aufhören. [146] Werden die Menschen 
endlich, anstatt der Phantasie des Fanatismus, des Aber
glaubens, und dem Betrug — nicht lieber ihr Herz und ihre 
Vernunft fragen, — was sie thun, was sie glauben ect. sollen. 
Ganz gewiss! — Ob sie aber glücklicher dann seyn werden, 
daran zweifle ich. Le bonheur ne consiste pas dans l’ignorance, 
dans les préjugés ect — mais dans le charme: dés qu’il est 
rompu — il n’y a plus de vrai bonheur.1

On en dira ce qu’on voudra, — et je ne parle pas de la 
d u r é e a)', mais seulement de V i n t e n s i t é , a) — mais le bonheur du 
philosophe, le plus parfait, ne peut pás égaler célúi de deux 
amans!"

Mich mit Vay gezankt — aber dadurch zu wegen gebracht, 
dass er nachmittag zur Deputation kam, und wir den Plan der 
Acad[emie] beendigten.

(14 sornyi kivágás, [147] 1 sor törlés.)

[1826 március l.] Isten März Sitzung in allen beiden Sälen.
(l'/2 sor törlés.)

[1826 március 2.] Sitzung in allen beiden Sälen. Ich gesprochen'1 
— Die Frage, ob die lateinische oder die hungarische Sprache 
preponderant seyn soll —, 4enib wenn man die Sache analisirt,

a) Széchenyi a láh ú zás a .

ban volt a Bertalan-éj, a siciliai Vesper beszédes példa, Magyarország is Marti
noviccsal és társaival ezt igazolja. Károlyi György hazaszeretetét jelenti ki, de 
azt is, hogy ha használható, gyermekei mellé bármily vallását vesz nevelőnek.

Batthyány János szerint ily nevelési elvből a katholikusok monopóliumot 
csinálhatnak.

1 A boldogság nem áll a tudatlanságban, az előítéletekben stb. — hanem a 
varázsban : mihelyt az le van rontva, — nincs többé igazi boldogság.

2 Beszélhetnek, amit akarnak, én nem beszélek a tartósságról, hanem csupán 
az erősségről, a bölcsek legtökéletesebb boldogsága azonban nem ér fel két 
szerető emberével.

* Ds besúgó jelentésében csak a magyarnyelv ügyében való felszólását 
említi így: Bittmeister Széchenyi versichert, dass man zur Erreichung eines so 
üblichen Zieles auch die sichersten Mittel dazu ergreifen müsse.
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— so muss die eine oder die andere weichen. — T i e f a) darüber zu 
reden, ist es also noch nicht zeitig — Wenn der alte Schlendrian 
so fortgegangen wäre, so hätte die hung [arische] Nation in 
einigen Jahrhunderten aufgehört; das kann man mathematisch 
beweisen. So aber wie die Sachen, Gottlob, stehen, — lebt Hun- 
garn noch. —

[1826 március 3.] 3ten (3 sor törlés) Zirkel, (3 sor kivágva.)

[1826 március 4.] 4ten Sitzung in allen beiden Sälen. Nach
mittag Deputation. Mein Verhältniss1 mit M[iska] Est[erházy] 
und Wess[elényi] fängt an zu gewissen Augenblicken unangenehm 
zu werden. Sie stellen mich zu Rede, sie rügen an meinen Hand
lungen, — als ob icli noch zu erziehen wäre, — als ob sie an 
Verstand und Tugend mir weit überlegen wären. —

Es kann mich mit ihnen, auf Augenblicke ihre Unnachgiebig
keit entzwmyen — Sie werden aber ihr Unrecht, mit der Zeit 
einsehen — In Hungarn jetzt alles über das Knie brechen 
wrnllen.2 [148]

[1826 március 5.] 5ten (1 sor törlés)3 Gr[af] Zapary von Wien 
gekommen. — sich mit Carl Esterhazy im Pfaffen Wald geschla
gen. Zapary w'urde ganz leise werw'undet. Betrugen sich alle 
beide gut. —

[1826 március 6.] 6ten Sitzung in allen beiden Sälen, f 1/., sor 
törlés) G[eorg] K[aroly] und Od[escalchi] — nicht von Fleck 
zu bringen —. In mir Gram gefühlt (21/., sor törlés). Nachmittag 
Deputation, zu der u;eder ich noch Vay gingen. —

[1826 március 7.] Tten Zirkular Sitzung.4

a) Széchenyi a l á h ú z á s a .

1 T. i. erényszövetségéből kifolyólag.
* Ebből is látható, hogy Széchenyi az erőszakosabb vagy merev eljárásnak 

akkor sem volt barátja.
3 Crescentiára vonatkozik.
4 Nagy Pál soproni követ a bankrendszert támadta. Bartal György 

pozsonyi követ pedig a külföldi egyetemek látogatása tárgyában támadta a kir. 
felügyeleti jogot.
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Ich sehe im Voraus viel unschuldiges Blut fliessen.
In Preussen wird nächstens — eine explosion.1
Wie gut ist ein reines Gewissen.
[Paul N[agy] speisste da, und erzählte mit Eloquenz, wie 

man (21j 2 sor törlés).]a)

[1826. március 8.] 8ten Sitzung in allen beiden Sälen. Ich, Vay, 
G[eorg] Karoly beym Palatinus gewesen, — ich das Wort 
geführt — die 25 Directoren der Academie vorgeschlagen.

Zum Fürst Bath[yány]. — Er will kein Direct [or] wer
den2 — (7 sor kivágás).

In der Deputation über die hung [arische] Academie — mit 
vieler Mühe, und einer guten Rede das erreicht, — dass 2 dis
tincte Gesellschaften errichtet werden sollen, die eine zur Aus
bildung der Sprache,3 die andre zur Ausbreitungb) 4 — (1 sor 
törlés. [149] 5 sornyi kivágás).

Das erstemal die Frucht und den Nutzen der Hartnäckigkeit 
und Ausdauer erfahren —. .

Ein grosses Unglück in Hungarn ist die Uneinigkeit der 
Reformirten und der Katholicken. — Diese erhaltet die Regierung.

[1826 március 9.J 9ten Sitzung in allen beiden Sälen.
M a j l ä t h c) hat den Ruhm die Verfassung von Hungarn umge

worfen zu haben!3

a) Az o lda l lapra  jegyezve.  b) T. i. der  Sprache .  c) Széchenyi a lá h ú z á s a .

1 III. Frigyes Vilmos porosz király a bécsi kongresszus után alkotmányt 
ígért népének, de azt nem adta meg. Az intelligencia és az egyetemi ifjúság 
titkos egyesületekbe tömörült. Egyes forradalmi megnyilvánulások (demagóg
mozgalmak) és a titkos rendőrség leleplezései miatt bírói eljárás folyt sok egye
sület ellen, sokan elítéltettek.. Ezért hitte Széchenyi, hogy forradalmi kitörés 
lesz Poroszországban.

2 Nem akarta elvállalni az akadémiai igazgatósági tagságot, később mégis 
vállalta.

3 T. i. az akadémia.
1 T. i. a praeparandia.
5 Eddig csak a megyei köveiek szavazatát olvasták meg, Majláth a városi 

és káptalani szavazatokat is figyelembe vette s igy mondta ki a határozatot 
a megyei rendek ellenére. Ez nagy izgalmat keltett. Arról folyt a vita, hogy 
a külföldi egyetemekre is ki lehessen menni, továbbá, hogy katholikus apa
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Ein merkwürdiger Tag!
Er hat den (üres hely)1 citirt. — Bleibt die Sache ungerügt,

— so ist jeder Widerstand gegen die Eingriffe und den Absolu
tismus des Ministeriums, für die Zukunft, eine lächerliche 
Komödie; kommt sie aber zur Sprache — so gibt es einen mord
haften Hallo —, die Wuth der Geistlichen gegen die Reformation.
— und die lang unterdrückte Rachgier der Städtler!

C o n s e q u e n z i a  i n  f o r m a „die Coordination' des Landtages 
wird mit Haaren herbeygeführt werden — und datzu ist Hungarn 
noch nicht reif —, denn geschehen muss sie — in solcher Confu
sion kann kein Land, in diesem Jahrhundert bleiben.

Wir rügen stets die Dummheit, und Untauglichkeit des 
Ministeriums. — Was sollen wir aber selber von uns als Legis
latoren sagen?

a) Széchenyi a láhúzása .

protestáns nevelőt ne vehessen fia mellé. A rendek véleménye megoszlott, az 
egyik rész it t  az előkelő sérelmek közt akarta felvenni, a másik rész pedig az 
orsz. küldöttség tudományos tárgyai közé akarta áttenni. A kormánynak ez 
utóbbi volt a kedvesebb, mert így a sok tárgy között e sérelem az élét vesz
tette volna, azért volt Majláth personalis e nézet mellett. A vita végén Majláth 
a többséget ez utóbbira mondta ki, mert a megyei követek véleménye egyenlően 
megoszlott s ezzel szemben Horvátország követe, a városok és káptalanok követei 
az utóbbi mellett szólaltak fel. Erre Máriássy gömöri követ kijelentette, hogy 
a városi követek szavazatát nem veheti a megyeiekkel egyenlőnek és azt kívánta, 
jelentsék ezt a sérelmet azonnal a megyéknek, kérjenek küldöttség útján a nádortól 
elégtételt és másnap előzetes tárgyalás' útján vonják kérdőre a personalist. 
A personalis méltatlankodott s Máriássyt az 1608. évi koronázás utáni törvény 
I. cikkére utalta. (E cikknek 1(1. fejezete ugyanis a megyei követeknek is biztosít 
szavazatot.) Ezután Máriássy is, Vay is fel akart még szólalni, azt az ifjúság 
is zajosan követelte, de a personalis kijelentette, hogy Horvátország három 
megyét képvisel s így megvan a többség, az ülést berekesztette, amit a rendek 
újabb sérelemnek vettek. Másnap, 10-én abban állapodtak meg a rendek külön 
tanácskozásukban, hogy fel kell kérni a personalist, vonja vissza a horvát követre 
le tt kijelentést. Este a personalisnál volt szűkebb tanácskozás, ahol a personalis 
lemondással fenyegetőzött s hozzátette, hogy akkor lássák a rendek, mi lesz 
a következmény, ha senki sem tud a soraikból vett elnökök közül velük megférni. 
Erre a rendek megelégedtek azzal, hogy maradjon ki az eset a jegyzőkönyvből 
s csak az kerüljön be, hogy szótöbbséggel ment át a kérdés. így azután a követ
kező ülés simán folyt le s az esetnek nem lett semmiféle következménye.

1 Lásd az előző jegyzetet!
2 A városi követek egyenlő jogosítása a megyeiekkel.



1826 m á r c i u s 29

Fr. Z.‘ — sprechen alles Üble von mir, — ,.dass ich meine 
Leute, die ich verführt habe, — sitzen lassen werde, — dass 
ich im Grunde gar kein Talent habe — dass mich die Sache 
jetzt schon langweilet — dass ich es anfange zu bereuen, — — 
[150] (6 sornyi kivágás).

[1826 március 10.] 10-ten früh morgens zu dem Personal May- 
lath, auf Anrathen des Wess[elényi] gegangen.

I c h u) (nachdem ich ihm versicherte, dass er sich ein grosses 
Merit, bey dem Hof einlegen wird, — die ganze Verfassung von 
Hungarn, Umstürzen könnte ect. —)

„In 10 oder 20 Jahren werde ich Sie auf diesen Tag erinnern 
— und sagen, dass Sie ein ehrlicher Mann und ein guter Patriot 
waren.“

Er haltet keine Sitzung bey den Ständen. Man muss also nie 
desperiren!

Es scheint bey dem Personal alles in Ordnung zu seyn —
(7 sor kivágás).

[1826 március ll .J Ilten Sitzung in allen beiden Sälen.2 May- 
lath sich vortrefflich und vernünftig betragen — alles ruhig 
abgelaufen. Ich krank und voll Kummer. —

Abends Deputation — die geendiget ward. Ich auf Nadeln
gewesen.

Nach 9 Uhr hingekommen (Samstag) — ( l ’/3 sor törlés).

[1826 március 12 ] 12ten Krank und unglücklich aufgestanden 
nach Wien. [151]

Gefühlt, wie ich es bereits mit allen Partheyen verdorben 
habe — Wie allein werde ich, — in meinem Alter stehen?

Bis auf den halben Weg nach Riegels Brun3 zu Fuss 
gegangen. —

n) K étszer  a láh ú zv a .

1 Vagy Franz Zichy’s vagy Ferraris Zichy’s t. i. gr. Zichy Ferenc és 
felesége, szül. Ferraris Maria grófnő. Lásd alább a márc. 12-iki és 13-iki 
feljegyzést!

3 A rendeknél a papírpénzre vonatkozó és az országgyűlésen kívül kiadott 
kir. rendeletek ügyében a főrendek válasza; a főrendeknél a külföldi egyetemeken 
való tanulásra vonatkozó rendi üzenet.

3 Austriai község a Duna jobbpartján a Pozsonyból Bécsbe vezető úton.
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Fürstinn Johannes1 mich gut empfangen.
M o l l y á 2 „vous irez en ciiete et en amour plus loins que 

vous ne pensez“ — Je vous en demanderai dans deux ans3 (5 sor 
törlés, az oldaljegyzeten 6 sor törlés).

Mett [ernich] — mit einem bedenklichen Gesicht erzählt, dass 
der Kayser 3-mal zur Ader gelassen wurde. —

Mich behandelte er kalt und mit Würde. —

[1826 március 13.] 13ten Der Kaiser in der Nacht versehen 
worden4 — 3-mal zur Ader gelassen. —

(4 sor kivágás.)
M o l l y a) „avec la diéte et avec l’amour vous ne vous arete- 

rez pas lä, ou vous desirez — nous en parlerons dans deux ans.5 
(3 V2 sor törlés.)

Die Nacht weg nach Zinkendorf.

[1826 március 15. ] 15ten gejagt und 10 Stunden zu Pferd 
gesessen. [Ich war von der Jagd so müde, — dass ich sogar 
meine moralischen Kräfte verlohr.]b)

[1826 március 16.J 16ten Krank und leidend in Presburg ange
kommen. — [152]

[1826 március i t .J ITten Merkwürdiger Tag! (s/4 sor törlés, 
10 sor kivágás.)

Wegen den 22. §. wurde der Palatin toll —

a) S zéchenyi  a lá h ú z á s a .  b) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 Herceg Liechtenstein Jánosné (1776 — 1848).
2 Gróf Zichy Ferencné, szül. Ferraris Mária grófnü (1780—1866), aki ország

gyűlési szereplését és Crescentia iránti szerelmét hozta szóba.
3 ön az országgyűlésen és a szerelemben sokkal tovább megy, mint gon

dolja. — Erről Önt két év múlva fogom megkérdezni.
4 I. Ferenc 9-én lázas beteg lett, s bár többször eret vágtak rajta, álla

pota folyton rosszabbodott, úgyhogy felvette az utolsó keretet. 15-e óta tartós 
javulás állott be s 21-én meggyógyult.

5 Az országgyűléssel és a szerelemmel majd nem áll meg ott, ahol akarni 
fog — erről két év múlva majd beszélünk.
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[1826 március 18.] 18ten Zirkel. Sitzung in allen beiden Sälen.1
E r d é l y t 2 „die Constitution eines Landes, das mit andern 

Ländern zusammen hengt, die absolut regieret werden — kann 
sich nur in Kriegs und Gefahr vollen Zeiten erhalten. Ist ein 
langer Friede, — so werden die Nachbarländer, die keine Consti
tution haben, sich als Waffe gegen das Constitutionelle, daher 
glücklichere Land, von dem Monarchen gebrauchen lassen, — dem 
es am Ende unerträglich werden muss — in einem Lande stets 
Hindernisse und Widerspruch zu finden, während er in den andern, 
frey und unumschränkt schalten und walten kann.

Ich habe lange gesprochen1 —. Cziraky — öttvös4 — haben 
keinen Begriff was eine Constitution ist — ihre Ansichten sind 
rein Monarchisch — (1 sor kivágás) [153] (8 sor kivágás).

a) Széchenyi a láh ú zás a .

1 Az itélőszékekhez adott kir. Vendeletekre vonatkozó üzenet, amelyben 
(22 szakasz) a rendek kívánták a rendeletek és a jelen állapot (provisorium) 
visszavonását (sistere).

E napon jelentette be gr. Teleki József az országgyűlésnek, hogy a nem
zetsége 30,000 kötetnyi könyvtárát az alapítandó tudós intézetnek adományozza.

2 Erdélyi János jószágigazgató, gr. Károlyi István távollevő követe.
5 De besúgó így jelenti: Rittmeister Széchenyi errinnert nach vorgelassener 

Angabe, dass er den Vergleich hierüber für nicht so schwer erachtet habe, dass 
Se. Majestät den gegenwärtigen Reichstag zur Begründung der allgemeinen Wohl
fahrt beruffen habe; demzufolge müssen denn auch die vorzüglichsten Mängel 
Sr. Majestät zu Füssen gelegt werden, zu denen in jeder Hinsicht dieses Provi
sorium gezählt werden kann, auch schon aus der Übereinkunft mit denen von 
den Ständen angegebenen beyden Fällen, und obschon die Correlationen aus dem 
Stegreife nicht aufgenommen werden können, so sehe er doch nicht ein, wie 
durch die Behebung dieses Provisoriums mehr Schaden zugefügt werden könne, 
als wenn auch ferner noch auf dem gesetzwidrigen Weg ebenso gesetzwidrig fort
geschritten werden sollte, wo noch überdies in jedem constitutionellen Lande 
alles gesetzwidrige bey Eröffnung jedes Reichstags von selbst sich hebe. Der 
Zweck unserer Zusammenkunft ist aber die Aufbesserung und Aufrechterhaltung 
unserer Gesetze, diess müsse nun denn auf die best möglichste Weise beabsichtigt 
und gefördert werden, warum er den auch seinerseits den Ständen zustimme, im 
übrigen aber um Vergebung bitte, dass er in diesen Objecte so er noch nichts 
gesprochen seine Meynung dargethan habe.

4 B. Eötvös Ignác sárosi főispán azt fejtegette, hogy a rendeletek vissza
vonásából zavar keletkeznék, mert a jelen időkben alig teljesíthetik a törvény 
szerinti tartozásokat és azért olyanok, akik vagyonuk kamataiból élnek, nél
külözéseknek volnának kitéve.

Gr. Cziráky Antal szerint a király világosan megmondja, hogy e tárgy 
különös figyelemmel tárgyaltassék, mert segíteni szeretne.
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[1826 március 19.] 19ten Gar nichts besonderes. Die Brücke1 
wurde wieder eingehenkt.

(4 sor törlés.)

[1826 március 20 ] 20ten Zirkel (7„ sor törölve).2
(10 sor kivágva, 1 szó törölve.) Le ridicule touche le sublime.
H o r o s c o p i  „Der Kaiser stirbt in 6 Monaten. 2 Monate 

darauf bricht eine Revolution in Preusen aus — 2 Monate 
darauf ist der Krieg der Russen gegen die Türken erklärt.3 —

Österreich trottelt mit — wird aber die Rolle eines unpar
theischen [154] Neutralen spielen wollen — England wird sich 
mit aller Macht der Türken annehmen. —

[1826 március 21.] 21ten Sitzung in allen beiden Sälen4 — 
Das Veto der Obern Tafel wird gefährlich.5 —

Abends bey T[itin] Odonel* (1 sornyi törlés).
Eine fürchterliche Nacht7 zugebracht. Seit 14 Tagen habe 

ich immerwährend einen Herz Krampf, ich werde gewiss einen 
Polyp bekommen.

(3/„ sor törlés.)
Weiss Gott, dass ich in diesem Leben todes Qualen, schon 

oft ausgestanden habe. —
(V2 sor törlés.)

[1826 március 22.] 22ten Sitzung in allen beiden Sälen.“

a) Szécheny i  a láh ú zás a .

1 A pozsonyi hajóhíd (Carolina hid), amelyet a király az országgyűlés 
kezdetén készíttetett el és ajándékozott Pozsony városának.

2 Az idetartozó oldaljegyzet az előző lap hátán ki van vágva:
3 Egyik jóslása sem teljesedett, mert I. Ferenc meggyógyult és csak 1834-ben 

halt meg, Poroszországban nem volt forradalom, az oroszok pedig csak 1828-ban 
viseltek háborút a törökökkel.

4 A papírpénzre vonatkozó kir. rendeletek.
5 A főrendek sehogysem akartak beleegyezni, hogy e rendeletek vissza

vonassanak.
* Gr. O’Donell Móric, a 45. gyalogezred parancsnokának felesége.
7 Az elkeseredést szerelmi bánata idézte elő. A törlések Crescentiára 

vonatkoznak.
8 A papírpénzre vonatkozó kir. rendeletek.
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Mich unglücklich1 gefühlt. (1 sor törlés.) — Ach die Verse 
von Goethe eingefallen.

Was mein armes Herz hier gebanget 
Was es gezittert, — was verlanget 
Weisst Du, nur Du allein.2

Mich früher über M[iska] Esterhazy ausnehmend geärgert 
— aber nichts gesagt, — (3/4 sor törlés).

[1826 március 23.] 23ten Ruhe —  ging Cr[escence] —  beich
ten. — Ich fühlte ganz den Schmerz unglücklicher Liebe. —

(2 sor törlés.)

[1826 március 24.] 24ten In Bár3 mit Samuel Dessöwffy gewe
sen. — Lumpige Wirtschaft. Brandwein Haus. 5 bis 6 m[ille] 
Erdäpfel — 2J/2 Eimer Brandwein des Tages — 22 Grad im 
Ganzen. Ein K ü h l e r a) ist der Vortheil [155] (11 sor kivágva 
és az oldallapon idevonatkozó 7 sor törölve.)4

Sie5 ist für die Tugend geboren. — Heute fühle ich es deut
licher als je — dass sie einen ernsthaften Vorwurf, den sie sich 
machen könnte, — nie überleben würde.

Clamm6 der gestern hier ankam, erzählt von der mechani
schen Lächerlichkeit der Russen — Dass in ihrer Armee, weder 
Verdienst noch Kentnisse — sondern die Gunst des Monarchen — 
Glanz und Consideration verschaft.

[1826 március 26.] 26ten (4  sor törlés).
Ich finde wirklich, dass ich gar zu viel Einbildungs Gabe habe.7

a) Széchenyi a láh ú zás a ,

1 Az elkeseredést szerelmi bánata idézte elő. A törlések Crescentiára 
vonatkoznak.

2 Idézet emlékezetből (Paust I. Gretchen a börtönben).
Was mein armes Herz hier banget, Was es zittert, was verlanget, Weisst 

nur du, nur du allein!
3 Pozsony megyei község a Duna mellett, gr. Zichy Károly birtoka volt.
4 Crescentiára vonatkozik.
5 T. i. Crescentia.
* Gr. Clam—Martinitz Károly ezredes, aki az orosz cárhoz küldött depu

ta tio egyik tagja volt. (Lásd a 7. lap 1. sz. jegyzetét!
7 Ezt állították 6okan Széchenyiről és nem alaptalanul.

Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói .  I I I .  köte t . 3
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[1826 március 27.] 27ten Ein Tedeum laudamus für den Kaiser.1—
(3V3 sor törlés)2 [1 5 6 ] ............(V4 sor törlés) je vous

souhaite que votre intérieure ne sóit point troublé, car alors — 
il n’y a plus de bonheur.3

[1826 március 28.] 28ten Zirkular Sitzung, sodann Sitzung bey 
den Ständen4 — Im Zirkel sehr wenige Deputirte. Das ganze 
Ding wird lau. —

Langweile — der Sommer ect wird viele M a r b  a) machen.
(1 sornyi törlés). Ich in der üblesten Laune. (23/4 sor tör

lés) — dass Grasal [kovich] — so ein guter edler Mensch ist — 
ect. Ich so unglücklich wie es ein Mensch nur seyn kann5 — 
zu Hause gegangen.

(7 sornyi kivágás.)
Ich sehe mich von allen Menschen verlassen.

[1826 március 29.] Zirkular Sitzung.6
(5 sornyi törlés.)

[1829 március 30.] 30ten Zirkular Sitzung. Sodann die 82-te 
Reichs Sitzung in allen beiden Sälen.7

Abends Cercle beym Palatin. — Cr[escence] mit der Erz
herzogen gespielt. — [157.]

Gräfinn Casimir Esterh[ázy]8 „vous avez plus d’influenee 
et de pouvoir avec le tems, que vous ne pensez vous mérne. 
Vous avez de la reflexion et de l’energie9 ect. a)

a) Széchenyi aláhúzása.

1 Súlyos betegségéből való felgyógyulása örömére az országgyűlés határo
zatából.

2 A törlés és az utána következő szavak Crescentiára vonatkoznak.
* 3 Crescentiának hozzá intézett szavait jegyzi fel: Kívánom önnek, hogy

belseje ne legyen nyugtalan, mert akkor nincs többé boldogság.
4 A papírpénzre vonatkozó tervezet 39. és 41. szakasza.
5 Szerelme miatt.
6 A papírpénzre vonatkozó tervezet 41. és 42. szakasza.
7 A papírpénzre vonatkozó tervezet.
8 Gróf Esterházy Kázmérné szül. Castiglione Borbála grfnő (1755—1842).
8 önnek idővel több befolyása és hatalma van, semmint maga is gondolja.

önnek van megfontoltsága és erélye.
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[30ten (März) Wettrennen in Wien,1 wo G[eorg]' Karoly 
3-mal verloren hat.]a)

[1326 március 31.] 31ten Zirkular Sitzung2 — sodann Sitzung 
in allen beiden Sälen3 —

(6 sornyi kivágás.)4 [158.]

[V. 2. számú könyv.]3
A címlapon e felírás: Souffrir et se taire.6

Die Frauen hatten ihre Ritter, so die verschiedenen Reli
gionen. Wir sahen Tempelherrn, Johanitter, Maltheser entstehen, 
verschwinden.

Sollte die echte Philosophie, die Tugend7 keine Ritter haben, 
die sich für das Wohl der Menschheit und dessen Glück auf
opferten? _________

1 A p r i l  1 8 2 6 .  3  J u l y  1 8 2 8 b>

There is a right and a wrong way in every thing.8

[1826 április 1.] lten Zirkular Sitzung. Sitzung in allen beiden 
Sälen. F r a g e h) ob, das Wallisische Patent,9 s i s t i r t h) werden soll.

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láh ú zás a .
1 Ez évtől számítja a bécsi Jockey-club alapítását. Széchenyi későbbi fel

jegyzései szerint (ápr. 15. és 17.) nem jó szemmel nézték, hogy április 9-ére 
Pozsonyba lóversenyt hirdetett. Ennek megelőzésére tartották a Bécs melletti 
simmeringi lóversenyt március 30-án. Meg kell jegyezni, hogy Széchenyi lord 
Stewart angol követtel ugyanott már 1816-ban rendezett lóversenyt.

2 A  tudós társaság ügye.
3 A papírpénzre vonatkozó tervezet.
4 Crescentiára vonatkozik.
5 Köröskürül arannyal díszített bőrkötet 165 egyik , felén számozott lappal, 

(13 üres és számozatlan). Kívül a következő arany nyomású felirattal: A pr[il] 1 
1826 — Jul [ius] 3 1828.

• Szenvedni és hallgatni.
7 Ebből látható, hogy Crescentia volt szeme előtt, mikor e sorokat vezér

szókként a címlapra írta.
" Mindenben van helyes és helytelen út.
• Graf Wallis Joseph (1767—1818) mint az általános kamara elnöke. 

1811. márc. 26 iki devalvációs rendeletével a pénz értékét 1/r,-re szállította le.
3*
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Eine lange Rede gehalten. Der Palatin mich ausgemacht — 
„aus Rücksicht für meinen Vater, sagt er — will er nicht so 
streng seyn.1

Ich war ruhig, — nicht im mindesten verlegen — antwor
tete nicht. — Ob das gut war oder nicht, — weiss ich nicht. — 

Gesehen und bemerkt, wie viele Hasenfüsse auf einen herz
haften Mann kommen. — Sie Hessen einen, alle im Stich. — 

Gesehen, dass die hungarischen Magnaten keine Verfassung, 
keine Freyheit verdienen. —

1 Ds besúgó így jelenti: Von all den vorgekommenen Wiederholungen ver
dienen die Äusserungen des Rittmeister Széchenyi angeführt zu werden; dieser 
nahm gleich nach der Verlesung des überbrachten Nunciums das Wort und gab 
an (in seinem gewöhnlichen National Dialekt), dass er sich zwar vorgenommen 
habe in die Verhandlung dieser noch immer obwaltenden Differenz gar nicht 
mehr zu mischen, nachdem aber zu ersehen ist, dass die Magnalen Tafel einiger 
vorgefassten Prinzipien wegen, oder sonstigen Ursachen zufolge dem rechtmäs
sigen Begehren der Stände durchaus nicht beipflichten wolle, müsse er sein 
Befremden klar und deutlich an den Tag legen. Der Zweck unseres Hierseyns 
ist, der Übertretungen der Gesetze zu steuern, die Kraft derselben zu erheben, 
nicht aber noch zu schwächen. Während der Zeit meiner Reisen, sagte er ferner, 
habe ich Gelegenheit gehabt den öffentlichen Verhandlungen manchen Landes 
beyzuwohnen; muss aber, zum Lobe der Stände sey es gesagt, gestehen, nier- 
gends gefunden zu haben, dass mit solchem Eifer, Fleiss, Geduld und Beharr
lichkeit dem allgemeinen Wohl vorgearbeitet worden wäre als sich hier die 
Stände bemühen, und demnach können sich die Stände der vielen Widersprüche 
wegen noch immer nicht, der Früchte ihrer Bemühungen erfreuen.

Übrigens aber wundert es mich sehr, warum die Stände diese Praeferential 
Geschichten nicht gleich zu Anfänge dieses Reichstages vorgenommen und ver
handelt haben? Meinerseits pflichte ich der Stände Tafel vollkommen bey und 
diese ist mein Erachten.

Der Erzherzog ermangelte nicht, den vorgenannten Grafen gleich aus dtn 
Stegreif den Text zu lesen, indem er sagte: Die Magnaten Tafel würde jederzeit 
nach ihrer Einsicht und eigenen Überzeugung handeln, zu keinem Fall aber Lcc- 
tionen von ihm annehmen, würde ich jedoch die Verdienste ihres seligen Vaters 
nicht respectieren, so müsste ich gewiss sie in die Schranken des Anstandes 
und der Höflichkeit zu zwingen! —

Der Gestrafte entfärbte sich bis an die Ohren-Zipfel und schickte sich 
wenn ich anders recht vermuthe zu einer Antwort an, woran er jedoch theils 
durch das Lispeln und Kopfschütteln der Umstehenden, mehr aber das Aufstehen 
des Grafen Illésházy gehindert wurde.

Ugyanezen ülésben mutatták be a rendek üzenetét a felállítandó tudós 
társaság plánumáról (Kolosváry tollából), amelyből Somsich somogyi követ kifo
gásolta e szavakat: Censores Regiae, de megmaradt a javaslatban.
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Abends Soirée bey (2V3 sor törlés). Ich bin beym Soupé 
geblieben, zu dem ich mich selber eingeladen habe. C arl1 — war 
im bösesten Humor und ging früher schlafen. Grasalk [ovich] — 
erzählte eine Geschichte von einer jungen Frau, die einen alten 
Mann gehabt.

Gestern wollte ich (31/., sor törlés).

[1826 április 2.] 2ten W ar ich in der evangelischen Kirche.

# [1826 április 3.] 3ten nach Zinkendorf (2 sornyi kivágás) [1]
(1 sor törlés).

Ich sprach (1—2 szó törlés) von mein Unglück an dem 
(2V4 sor, az oldallapon pedig 2 sor törölve).

In Zinkendorf fand ich unter vielen andern Vinzenz 
E ster[házy]2 — der mir sagt, dass ich es mit allen Leuten 
verdorben habe, und mich alle Leute3 von A bis Z wegen meinen 
Landtags Begebenheiten und Cr[escence] — hassen, und ver- 
rachten. —

Meine Schwester Sophie4 — macht mir, ohne es zu wollen, 
das Meiste Übel — G ott verzeih ihr, — sie meint es ehrlich. —

[1826 április 4.] 4ten Zwey ausgelassene Füchse gejagdt,5 — 
die wie gewöhnlich eine schlechte Jagd gemacht haben. — Man 
soll sie, wie man sagt, nie in einem Sack hinaustragen, sondern 
in einem Kästchen; damit sie nicht schwindlich werden.

Mit Est[erházy] (2 szó törölve)0 gesprochen, — und wieder 
geschwätziger gewesen, als ich hätte  seyn sollen. Überhaupt habe 
ich viel Unheil in der W elt dadurch gestiftet, dass ich nicht 
schweigen konnte.

(1 rövid név törölve)8 sey gut (nehány szó törlés) nehme 
aber die Sache tragisch — (1—2 szó törlés) unendlich (4/3 sor 
törlés) mein Freund — (1 rövid név törölve)6 sey von Politzey

1 Gr. Zichy Károly. Nála volt Széchenyi vacsorán. A törlés természetesen 
Crescentiára vonatkozik.

2 Barátja és unokabátyja gróf Esterházy Vince tábornok.
2 Elsősorban a bécsiek.
4 Gr. Zichy Ferdinándné, szül. Széchenyi Zsófia grófnő (1790—1865).
5 Ilyen vadászatot örökít meg (de nem rókára, hanem szarvasra) a 

Széchenyi-Muzeumban levő vízfestésíi kép (Zinkendorf April 1826 felirattal.)
e T. i. Crescentia.
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umgeben — Ich wisse nicht, wie es je aufhören könnte — ich 
sehe ein Trauerspiel etc.

Er erzählte mir, dass man glaubt — ich wolle (1 rövid név 
törölve)1 nur compromittiren — dass (V2 sor kivágva) [2] dass 
ich nicht in ihr Haus kommen dürfe.

Fürstinn Joh [annes]2 — sagt von mir „Er ist nicht Con
sequent —“ weil ich in ihre Tochter Henriette nicht mehr ver
liebt bin — sodann CU sor törlés) viel Verstand habe, (1—2 szó 
törlés) man eben darum nicht weiter kommt ect.

Obwohl ich nichts Übles von (7„ sor tö rlés)1 — so werfe 
ich mir’s vor, dass ich nur CU sor törlés) genannt habe. 
Es sollte nie über meine Lippen kommen, auser im Gebet. 
W as die W elt aber immer sagt — mich noch so sehr lächerlich 
macht den ( l 3/4 sor törölve).

[1826 április 5.] 5ten Von Zinkendorf nach Presburg.
Mit Wessel [ényi] und M[iska] Est[erházy] über das 

(1 szó törölve) gezankt — und eingesehen, auf wie schwachen 
Füssen unsere Sachen stehen. —

[Meine guten Gönnera) erzählen, „dass meine Rede am 
letzten Samstag alles verdorben hat; dass die Sache durchgegan
gen wäre, hä tte  ich sie nicht proponirt —, dass es aber unschick
lich gewesen wäre, hätten die Proceres3 einen so jungen Men
schen, wie ich bin, nachgegeben]b)

(1 rövid szó tö rlés)4 der Loge gefunden. (43/4 sor törölve) 
ich sehe es als einen Wink der Vorsehung an ect.

Ich war zermalmet — (lV 2 sor törlés) — Ging gleich im 
Anfang des Theathers weg. — CU sor törlés) nicht mehr —. 
Noch (pár szó törlés) zerrü tte t — CU sor törlés) — und 
nächstens bin CU sor törlés). — Ich selbst habe den Dolch in 
mein Herz gestossen —. Eine Jammervolle Nacht zugebracht, — [3]

Eine Idee jagdte die Andere. — Dachte an Gift. —

a) Széchenyi aláhúzása. b) Az oldallapra jegyezve.

1 Crescentiára vonatkozik.
2 Hg. Liechtenstein Jánosáé, Henrietta leányába Széchenyi 1823—4-ben 

szerelmes volt. Henrietta 1825-ben gróf Hunyady József felesége lett.
3 A főrendek.
4 Crescentia.
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Was wird aus allem diesem? (1 rövid név törlés)1 nimmt 
die Sache ganz tragisch —. Gleichgültig kann ich ihr nicht 
mehr werden. Hört sie auf, (3/4 sor törlés).

[1826 április 6.] 6ten ich kann das Ende des Tages nicht 
erwarten. Ist es möglich mit einem so zerrissenen Herz zu leben?

Le charme est rompu,2 — (V3 sor törlés).
In einer immerwährenden Agonie gewesen.
Sitzung in allen beiden Sälen.3
Ich habe mich durch meine letzte Sitzung mit den meisten 

Magnaten überworfen.4 Mit dieser Generation ist es vorüber. 
Die kommende könnte noch etwas seyn. — [Der Palatin, sagte 
man mir, soll erzählt haben, dass er mich neulich in der Sit
zung deshalb so hart behandelt hat, um mir weitere Unan- 
nähmlichkeiten zu ersparen, denen ich in Wien gewiss ausgesetzt 
gewesen wäre. —] a)

Des Abends Soiree bey Palat [in] — Cr[escence] wollte 
mit mir nicht spielen — Sie war mit 4 Frauen engagirt. Ich 
setzte mich zu ihr.

S i e b> (3 sor törlés).
Oh ich sehe einer schönen Zukunft entgegen — dann werde 

ich aber nicht mehr seyn —
Ich sah aus allem, wie sehr (2 sor törlés).
Eine Wette mit Clamm5 gemacht — naild him with 7 Íí.
Ist das Recht? — [4],

[1826 április 7.] 7ten Sitzung in allen beiden Sälen;6 in der 
das vorgenommen, und angenommen wurde was ich neulich 
proponirte.

a) Az o lda l lap ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láh ú zás a .

1 Csak Crescentia lehet. ·
* A varázs meg van törve.
3 A főrendek válasza a papírpénz ügyében; azonkívül a magyar tudós 

társaságról.
4 Mert olyan merészen beszélt.
5 Gr. Clam-Gallas Ede (1805—1891) főhadnagy, aki a pozsonyi lóverseny 

rendezésében Széchenyi segítségére volt.
6 A papírpénzre vonatkozó tervezet 22, 39, 42, 44. szakasza.
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Cr[escence] war seit langer Zeit, daß erstemal wieder da1 — 
Sie war später im Theater — freundlich aber verschlossen. — 
Ich habe mich, als ein ehrlicher Mann betragen.

J ’ai rompu le Charme2 —

[1826 április 8.] 8ten mit Vay bey dem Palatinus gewesen, — 
damit er die D irigenten3 benenne; — er hat es beja[h]t — 
empfing uns gut. —

Vay,a) es ist acceptabler, wenn die Dirigenten benannt 
sind — man könnte sonst denken, — dass weiss G ott was an 
der Sache wäre ect.

Palatinus,a) 0  ich glaube, dass man keine Einwendung 
gegen solche Begründer haben wird — wie sie sind. —

Speletich ist der Mann, der seinen Neffen 20 Monate unter 
der Erde hielt — Es wird ihm aber nichts geschehen, — denn 
er ist bey der Geheimen Politzey. —

[1820 április 9.] 9ten W ettrennen.4 Die ganze Stadt kam

ii) Széchenvi a lá h ú z á s a .

1 T. i. a főrendi tábla ülésén.
- Megtörtem a varázst.
3 A tudós társasági igazgató tagok kinevezése érdekében.

4 A pozsonyi első verseny, amelyet Széchenyi néhány társával rendezett és 
a melyért — mint alább látható — kellemetlensége is volt.

A versenyt a P r e s s b u r g e r  Z e i t u n g  1826 ápr. 14-iki száma így írja le: 
Am verflossenen Sonntage, in den Mittagsstunden hatte eine interessante, von 
mehreren hier anwesenden Cavallieren veranstaltete, Unterhaltung statt, die 
begünstigt vom schönsten Frühlingswetter, die Theilnahme des Publikums ganz 
besonders aneprach. Es war dies das bereits in unserem vorigen Blatte erwähnte 
Wettrennen von Pferden edler Race, deren Besitzer in freundschaftlicher Ueber- 
einkunft sich verabredet hatten, die Kräfte und die Schnelligkeit ihrer Thiere 
gegen einander zu varsuchen, wozu sie auch verschiedene Wetten unter sich fest
gesetzt hatten. Da die Veranlassung nur ganz zufällig war, so ermangelte es 
auch an Zeit, um mehr als die nothwendigsten Vorbereitungen zu treffen. Die 
zu durchlaufende Bahn betrug 2 englische Meilen, oder 1760 Kl und war im 
weiten Kreise durch Pfähle, so wie das Ziel durch Fahnen und ein Häuschen für die 
Schiedsrichter bezeichnet. Vier Paar Pferde liefen in ebenso viel Abtheilungen 
mit einander. Das erste Rennen hatte zwischen einer englischen Stute des Hn 
Grafen Michael Eszterházy, und einem Schimmel aus dem Gräfl. Vitzay’schen
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hinaus auser C[arl] Z[ichy], — Cr[escence] unterhielt sich 
gut — Ich sah sie auch im Theater (néhány szó törlés) Fürstinn 
Joh [annes]1 — sagte, dass ich (1—2 szó törlés) nicht weiter 
kommen werde, da (1/3 szó törlés) Wie wenig man diese Frau2 
kennt.

Prodigious3 gegen ein Jagdpferd gewonnen, das Clam4 ritt — 
so ein Rapp, das Michel Est[erházy] gegen den selben.

He was properly naild. Ich werde darüber aber noch Geschich
ten haben.

Der Stallmeister des C[arl] Esterhfázy] fiel vom Pferd — 
und ist heute [5] gestorben.

[1826 április 10.] lOten Sitzung in allen beiden Sälen.5 Cr[es- 
cence] den ganzen Tag nicht gesehen; Sie kam in das Theater 
nicht, — schrieb des Abends zu Hause. Ist das um mich aus
zuweichen? ( l1/4 sor törlés).

Ich bin in einer immerwährenden Agonie. — Meine Gesund
heit ganz zu Ende. —

Gestüt, dem Hn Grafen Carl Eszterházy gehörig, s ta tt; letzteres brach aus der 
Bahn und verlor. Den zweiten Lauf machten zwei engl. Fferde, wovon das eine 
dem Hn Grafen Eduard Clam, Oberlieutenant von Kronprinz Ferdinand Kuiras- 
sieren, und das andere dem Hn Grafen Carl Eszterházy gehörte, welches letztere 
gewann. Der dritte Lauf geschah zwischen einem engl. Pferde des Hn Fürsten 
Odeecalchi und einem, dem Hn Lieutenant Grafen Leop. Kollowrat gehörenden 
Pferde aus dem Fürst Trauttmannsdorfschen Gestüte, von denen das letztere den 
Preis erhielt. Im vierten Lauf endlich, zwischen einem Engländer des Hn Ober
lieutenant Grafen Clam, und einem engl. Hengste des Hn Grafen Steph. Széchényi, 
war der Vortheil auf des letztem Seite. — Gegen 5 bis 6000 Menschen aus 
allen Ständen, zu Wagen, zu Pferde und zu Fuss, wohnten diesem interes
santen, hier selten gesehenen Schauspiele bei, und gewährten, zumal an diesem 
ersten schönen Frühlingstage, auch demjenigen einen angenehmen Anblick, der 
sich, als Nichtkenner oder Nichtliebhaber von Pferden, durch andere Gegenstände 
mehr angezogen fühlte.

1 Hg. Liechtenstein Jánosné.
2 T. i. Crescentiát, akire e feljegyzés vonatkozik. Lásd az ápr. 4-iki fel

jegyzést!
3 Széchenyi lova.
4 Gr. Clam-Gallas Ede vértes főhadnagy.
5 Elegyes ülésen a kir. válasz a király egészsége helyreálltakor felküldött 

örvendező feliratra.
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[1826 április 11.] Ilten Sitzung bey den Magnaten.1 Ich ging 
auf die Jagd nach Pama.2

Abends Cr[escence] gesehen (nehány szó törlés). Feuer 
Lärm im Theater, ich Sie hinausgerissen. — Sie fürchtet sich 
so von dem Gespräch — dass ich die Zeit kommen sehe — wo 
ich siea) mich ganz vermeiden wird. —

Mein Leben wird dann eine pracktische Philosophie werden 
müssen.

[Mit G[eorg] Karoly um 100 4Φ gewettet, dass er von 
Wien bis hierher in 12 Stunden nicht gehen wird.

Sodann mit dem selben um 100 4Φ gewettet, dass ich es 
in 11 Stunden gehen werde.]b)

[1826 április 12.] 12ten Sitzung in allen beiden Sälen.3 Ich 
habe ganz kurz gesprochen; Hohenzollern4 „an Grafen Széchenyi 
verliert die Armee einen brawen Officier —.

Cr[escence] in der Loge gesehen. (2 sornyi törlés).

[1826 április 13 ] Zirkular Sitzung.5 Soirée beym E[rz] Her
zog].6 Ich gehe mit Cr[escence] immer mehr zurück. Ich fühlte, 
wie · sehr ich in die Gesellschaft meiner contemporains nicht 
passe. — Wen[n] ich einmal todt seyn werde, wird man mich 
erkennen. — [6]

Man sagt, dass der Ho7 die Unruhen der Bauern in der 
Rabau protegirt“ — dass er glauben macht, dass die Edel Leute

a) K im a ra d t :  Sie t .  i. én öt, ö engem. b)  A z  o lda l lap ra  jegyezve.

1 A papírpénz ügye (39—44. szakasz). A 44. szakasznál ismét nézeteltérés 
volt a két tábla között.

2 Körtvélyes falu Moson megyében Köpcsény közelében, hg. Esterházy 
birtoka.

3 A rendek, mivel a papírpénz ügyében a 44. szakasz befejező részénél 
a kér. ülésen nem végezhettek, kérték a personalis ellenére az elhalasztást, mihez 
kénytelen-kelletlen hozzájárult. Majd folytatták a végleges szövegezést és átküldték 
a főrendekhez. A főrendeknél ennek keretében gr. Brunswick országbíró kijelentése 
és gr. Széchenyi Pál adománya a tudós társaság részére

4 A haditanács elnöke: Hohenzollern-Hechingen Friedrich herceg (1757—1844) 
lovassági tábornok.

5 A papírpénzre vonatkozó főrendi válasz ügyében.
6 József nádornál.
7 Hof, t. i. a kir. udvar.
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auf dem Landtage — sich vertheitigen Steuer zu bezahlen ect., 
damit die Bauern gegen uns aufgebracht werden. — Mir scheint 
das nicht wahrscheinlich. —

Ich werde als ein Eremit mein Leben endigen.

[1826 április 14.] 14ten Sitzung in allen beiden Sälen.1 Es 
wurden endlich die Gravamina Praeferentialia beendiget. 7 Monate 
währt der Landtag.

Cr[escence] im Theater. Sie war gut und freundlich — 
„Ich bin sagt ( ‘14 sor törlés) glauben Sie immer, dass Sie 
(V, sor törlés) ich — dass ich (V4 sor törlés).2

S i e a) 3 „ich habe viel nachgedacht. — Sie müssen der 
schlechteste oder der vollkommenste Mensch seyn! Wie sie recht 
hat! Ich bin auf dem Scheideweg! —4

[1826 április 15.] löten Betrunken gewesen, und das Geheim- 
niss des We — dem G[eorg] K[aroly] — gesagt. —

Wen[n] ich auf das denke, was mir Cr[escence] in der Loge 
gestern gesagt — so scheint mir manchmal, dass ich das Letztere 
bin. — Das heisst „nicht der vollkommenste, sondern der 
schlechteste Mensch.

Soirée bey Cr[escence] — ich soupirt'e da — Car[1] mit 
mir freundlich — Morgen gehet er nach Wien.

Geschwätzigkeit machte bis jetzt alle meine Übel. — [7]
Das Niederträchtigste ist der Gegensatz des Erhabensten.
Mein Verhältniss mit Cr[escence] — ist rein — W. —:i 

spielt eine edle Rolle.
Einer meiner vielen Feinde könnte sagen
„Széch[enyiJ veut (V4 sor törlés) dönt le ménage est le

a) Széchenyi aláhúzása.

1 A papírpénz ügyében végeztek e ezzel a praeferentialis.(előkelő) sérelmekre 
vonatkozó tárgyakat befejezték.

2 A törlések Crescentiával való beszélgetésére vonatkoznak.
3 T. i. Crescentia mondja ezt.
4 Crescentiának e nyilatkozata adta a gondolatot Széchenyinek, hogy éle

tének e szakát Herkules életéhez hasonlítsa. így keletkezett A lc id e s  W a h l  című 
műve. Lásd alább és a Függelékben.

5 Wesselényi.
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meilleur — et se servir de l’homme le plus vertueux pour (egy 
szó törölve).1

Odonel sagt von unsern '2 Landsälen — C’est la boite de 
Pandore.*

Clamm,3 der Wau Wau kam an, und versammelte das Offi- 
cirs Corps um es wegen dem Wettreiten auszumachen. Er behaup
tet, dass wieder ich an allem Schuld bin. —

[1826 április 16.] 16ten Zfichy Carl] ging in aller Früh nach 
Wien. Mein Bruder Paul kam an. Palatínus] fuhr nach Wien 
und zurück Gestern.

Cr[escence] in der Loge gesprochen. Sie geärgert und 
gekränkt. Ich „ich dachte einstens, dass Sie ( l 1/., sor törlés) 
Sie wollte weg gehen — denn ich beleidigte sie sehr — Mit 
Mühe wurde sie wieder gut.

Was aus allem diesem wird — weiss Gott. (373 sor törlés).

[1826 április 17.] 17ten Heute wird die 94. gemischte Sitzung 
gehalten werden.4 M[iska] Est[erházy] angekommen. Er erzählt, 
dass mehreren von uns Wien verboten wird. Aus dem ahnde 
ich im voraus [8] dass C[arl] Z[ichy] in Wien angestellt

\

1 Nyilván azt akarta kifejezni, hogy sok ellenségének egyike azt mond
hatná: Széchenyi úgy akarja feltüntetni, hogy Zichy Károly házassága a legjobb, 
ő maga (Széchenyi) pedig a legerényesebb ember.

* Pandora szelencéje. Pandora a görög hitrege szerint az első asszony, 
akit Zeus haragjában teremtett az emberek kárára. Minden isten megajándé
kozta, kapott egy szelencét is, amelyben benne voltak az összes emberi bajok. 
Egyszer kíváncsiságból kinyitotta, akkor szétrepültek a bajok a világba. I tt 
tehát azt jelenti, hogy az országgyűlés minden bajok kútforrása.

3 T. i. Clam-Martinitz Károly ezredes, a nagy kutya (Wau, Wau).
4 Csak a 91. ülés (elegyes' ülés), amelyben a praeferentialis sérelmek teljes 

szövegét latin és magyar nyelven felolvasták, aláírták, lepecsételték. Felírásuk
ban rámutattak, hogy nov. 22-iki feliratukban az alkotmányos sérelmek okait 
megvilágították, most a nov. 26-iki kir. levélre hivatkozva előadják azokat a 
tárgyakat, meljek egyrészt az alkotmányos jussok megsértését a jövőre gátolják, 
másrészt a közgazdálkodást helyesebben állapítják meg, az ország vagyoni 
tehetségének gyarapítását, a nemzeti lelkesedés emelését, az ország védelmére 
szolgáló intézkedéseket javítják. Ezenkívül még a kereskedelem kiterjesztésére, az 
az adózók sorsának rendezésére, a hazai oktatás helyesebb elrendezésére vonat
kozó véleményüket is előadták.
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wird.1 Alle Augen sind auf mich gerichtet. — Wahrheit siegt 
endlich über alles. Jetzt fangt an meine Rolle beschwehrlich zu 
werden.

Alle Wettrennen ect. sind in Wien hohem Orts, =  resul
tate.2 Damit ich bey dem E[rz] H [erzog] Franz Kammerherr 
nicht werde, wurde Louis Obersthofmeister.3

Ich proponirte die Wettrennen, ging nicht — nun führen 
sie es ein, um mir einen Verdruss zu machen. Gottlob, dass es 
nur gehet!

C[arl] Z[ichy] — macht wegen mir gewiss eine Garriere.—4
Ist uns Wien verboten, — so wird die Regier [ung] alles 

aufbieten, dass man sich in Wien gut unterhalte. Sie werden 
italiänische Opera5 ect. haben. Wem verdanken sie alles das — 
mir! Mache ich den Leuten nicht viel Gutes.

Cr[escence] auf den Abend freundlich und gut. (V4 sor tör
lés) Ich betrug mich als ein ehrlicher Kerl. Es wurde Ihr im 
Theater beinahe Übel —. Gott der allmächtige schütze sie.

C[arl] Z[ichy] kam von Wien wieder an.

[1826  április 18.] 18ten Feuer in Blumenthal6 um 7 Uhr mor
gens. — Sitzung in allen beiden Sälen. Die Resolution wurde 
vorgelesen. Vom 9. April datirt.7 —

[Cr[escence] in der Loge sich gegen mich ungerecht 
benommen.]'0

a) Az o ld a l lap ra  jegyezve.

1 Nem történt meg.
2 T. i. azt határozták, hogy ezentúl a versenyek Bécsben rendeztessenek. 

Lásd a március 30-iki feljegyzés megfelelő jegyzetét.
3 Gr. Wurmbrand Henrik, Karolina Augusta császárné és királyné főud

varmestere azon volt, hogy Széchenyi István Ferenc Károly főherceg kamarása 
legyen. Wurmbrand közbenjárására veje, gr. Széchenyi Lajos Zsófia főhercegnő, 
Ferenc Károly főherceg nejének főudvarmestere lett. Széchenyi nem került 
Ferenc Károly mellé.

4 Nem, megmaradt magyar kamarai elnöknek haláláig (1834).
·' Akkor ez újság volt Bécsben is.
6 Pozsony külvárosában a Liliom-utcában tö rt ki l j 28-koT.
7 A jan. 20-iki és az alkotmányos sérelmekre vonatkozó feliratra adott 

kir. válasz.
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[Durch Xanthus1 die Fundationales2 dem Fidelis Pallfy8 
übersendet, damit er sie dem Palatinus übergebe.] a)

[1826. április 19.] 19ten Gr. Hoyos4 Familie angekommen. CI [am] 
Mart[initz]5 schrieb über den Landtag: verbietet den CI [am] 
Gall [as] — nach Zinkendorf zu gehen. Dieser Letztere wird 
bald das Szeppter6 Müde: das sehe ich voraus. —

Schlick7 angekommen. Erzählt von einem Komán, der [9] 
erschien, in welchem L[ord] Clan [william] — ect als g e p r ü g e l t b) 
vorgestellt wird. Cl [anwilliam] — Lord Monde — Clam Gallas — 
„Verner als Violin Spieler. MseUe Sonntag — Mseüe Henriette 
— Alte Clamin als . . .

[1826 április 20.] 20ten Soirée bey dem Erzherzog.8 Abschied 
genommen von Cr[escence].

[1826 április 21.] 21ten Ganz allein über Fraunkirchen9 nach 
Zinkendorf.

Wesselényi hätte nach Siebenbürgen gehen sollen, — und 
Cr[escence] nach Ofen.

[Dem Pfarrer von Kl [ein] André10 gewaschen] a)

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.  b) E g y sze r  a láhúzva .

1 Xanthus Ignác Széchenyi tisztviselője és jogi tanácsosa.
2 Az akadémiai alapító levelek, amelyek a május 20-iki ülés iratai közé 

kerültek.
3 Gr. Pálffy Fidél akkor helytartótanácsi tanácsos és József nádor egyik 

kamarása, a másik gr. Festetics János Albert kapitány volt.
* Gróf Hoyos Ernő (1779—1849) tábornok, később V. Ferddinand főudvar

mestere, a cs. kir. tűzkárbiztositó egyesület igazgatója, továbbá felesége szül. 
Schlaberndorf Teréz grófnő (1781—1862) és gyermekei, köztük Henrik (1804—1854), 
aki 1827-ben gr. Zichy Feliciát vette el feleségül.

5 Gróf Clam-Martinitz Károly ezredes, Meade Selina férje; gróf Clam- 
Gallas Ede főhadnagy a vérteseknél.

6 T. i. Clam-Martinitz uralmát. A két (Martinitz és Gallas) ág egymással 
szoros rokonságban volt.

7 Gróf Schlik Ferenc alezredes a 6. huszároknál.
8 A nádornál.
3 Boldogasszony (Frauenkirchen vagy Frauheid) Mosony megyei helység, 

Esterházy Miklós herceg birtoka.
10 Hidegség falu Czenk mellett, (Sopron m.) Széchenyi birtoka.



1 8 2 6  á p r i l i s 4 7

[1826 április 22.] 22ten nach Horpáts. Frfanzoise]1 w ird , wie 
mir scheint auch nicht lange leben.

[(nehány szó törlés) das erstemal ganz ordentlich] a)
[1826 április 23.] 23ten nach Zink[endorf] zurück.
[1826 április 24.] 24ten in Zinkendorf.
Ich sehe unvermeidliche Uneinigkeiten zwischen meinen 

Brüdern.
Ich wollte nach Wien, gab meine Reise aber auf.
Was werden die Leute, was wird Cr[escence] datzu sagen.

[1826 április 27.] 27ten kam mein Bruder Paul von Wien.
[Paul sagt mir, dass mich Mel2 — noch immer liebt, — 

nie einen andern Menschen geliebt hat — noch lieben wird — 
dass ich und Mett3 ihr den Kopf verdrehet haben — dass ich 
sie auf meinen Gewissen habe ect.] a)

Ich mache alles um zwischen meinen Brüdern Einigkeit zu 
stiften.

[1826 április 28.] 28ten blieb er4 in Zinkendorf. —

[1826 április 29.] 29ten Er4 nach Apathy —  ich über Wiesel
burg5 nach Presburg.

Hier ist alles in der Ruhe. Nemak6 machte einen starken 
Bericht“ an das Comitat ect. — Borschitzky unterschrieb es — 
Nun soll er fort. Illesházy hatte mit dem Palatínus einen Auf
tritt, wie man sagt, — und ist sodann nach Wien.

a) Az o lda l lap ra  jegyezve.

1 Bátyjának, gr. Széchenyi Lajosnak második felesége, βζϋΐ. Wurmbrand 
Franciska grófnő (1797—1873).

2 Melanie.
3 Herceg Metternich akkor özvegy volt. 1827-ben Leykam Antónia báró

nőt vette feleségül, (akibe fia is szerelmes volt) Leykam bárónő halála után 
1831-ben pedig Zichy Melanie grófnőt.

4 T. i. Pál bátyja.
5 Mosony.
• Borsitzky István alispán és Némák Ferenc táblabíró Trencsén megye 

követei voltak (ellenzéki szellemben). A főrendek a praeferentialis (előkelő) 
sérelmek tárgyalásakor igen gyakran voltak a rendekkel ellentétes állásponton, 
amiért a tárgyalás lassan haladt. Borsitzky a megyének az ügyről jelentést 
téve, a főrendeket okolta a késedelmezésért. Ezt a nádor megtudva, mint a
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David Parish1 hat sich den 22-ten ersäuft — und 3 
Mill [ionén] Schulden gelassen. Louis Schönfeld2 soll sein ganzes 
Vermögen verlohren haben.

Graf Ladisl[ausJ Nadasdy. hatt sich, wegen Armuth 
erschossen (in Ofen), [10] Familie Odeschal[chi]3 ist nach Wien 
und gehet sodann nach Italien.

Wesselényi, dem M[iska] Ester [házy] 40m[ille] fand,a) ist 
erst den 27ten weg.

Metter[nich] — ect. werden über den Todt von Parish 
frappirt seyn. —

Cr[escence] kam gestern um 9 Uhr Morgens hier an. Carl 
ging ihr vorgestern mit Ött[vös]4 — entgegen — wartete bis 
1 Uhr nach Mitternacht — legte sich dann ruhig nieder. —

Sie kam in das Theater — war freundlich —.
Öttvös soll dem Carl Glück gewunschen haben zu seiner 

Stelle, als Finanz Minist [er] —. Candidaten sind — Er Taafe 
— Er Revitzky.5 —

[1826 április 30.] 30ten Cr[escence] in der Loge gesehen. Sie 
will mich hey Ihr nicht empfangen, — (3'/2 sor törlés).

a) Valószínűleg: pfand  he lye t t .

főrendi tábla elnöke megsértődött és felhívta Borsitzkyt, hogy igaztalan jelen
tése miatt azonnal távozzék az országgyűlésről. Némák erre meg akarván társát 
menteni, egészen magára vállalta a jelentés szerzőségét. Hiába igyekezett az 
ellenzéki érzelmű gr. Illésházy István főasztalnok, trencséni főispán közbenjárni 
Borsitzky érdekében a nádornál, hiába kérte a nádort kívánságának megváltoz
tatására a rendi tábla küldöttsége, sőt a personalis is, a nádor nem engedett s 
a trencséni követeknek haza kellett menniük. Eltávozott gr. Illésházy István is.

1 Parish Dávid (báró Senftenberg) bankár.
5 Gr. Schönfeld Lajos (1791—1828) osztrák diplomata.
3 Hg. Odescalchi Innocentius és 5 gyermeke. Elhúnyt felesége Keglevich- 

leány volt.
4 Ifj. b. Eötvös Ignác (1786—1851) sárosi főispán.
a Ezek csak szállongó hírek voltak, lehet, hogy gr. Zichy Károly (az itt 

szóban levő Károly atyja) miniszter betegsége nyomán.
Gr. Taaffe Ludwig (1791—1855) ez év folyamán az általános udvari 

kamara másodelnöke lett, gr. Reviczky Ádám innen pedig, a magyar udv. 
kancelláriához került másodkancellárnak.

Gr. Zichy Károly 1825-ben került az ált. udv. kamara alelnökségéből a 
magyar udv. kamara elnöki székébe.
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Was aus allem dem wird, weise Gott. Ich liebe sie aber 
wirklich mehr als mein Leben — und ich bin ewig an sie 
gekettet. ·—-

Alle Leute sind gegen mich. — Isabelle Forgáts1 sagt, 
dass sie gegen mich eine Antipathie hat. Flore Sp[iegel]2 ect. 
heisst unsere Társaság, le Club de boue.3

M[iska] Est[erházy] avertirt mich — wie man auf mich 
acht gibt, — und wie man mich hasset.4

Die Vertheitigung von Missolonghy5 setze ich den Thermo- 
pylen vor — den[n] sie braucht mehr Ausdauer und Beharr
lichkeit. —

Das Jubileum'1 zeigt an wie sehr der Geist der Zeit vor
schreitet.

Clamm7 hat sich mit den Ritt[meister] Nagan8 geschlagen, 
und dem Letzteren Eins auf das Maul gegeben. — [11]

[13ten M a i  179i> **
Claude Semat ist der Knochen Mann.
St. Ronans well von W[alter] Sc[ott]10 gelesen — Weitläu

fig — Mir scheint langweilig.]a)

[ls2G május l., 2.] 1, 2ten hat sich nichts besonderes zugetra
gen. Cr[escence] ist ruhiger. Sie wirft mir 5 Fehler vor — vous 
etes un peu vain — vous avez un peu trop d’ambition — vous

a) Az o lda l lap ra  jegyezve.

1 Gr. Forgáeh Alajosné, szül. Batthyány Izabella grófnő (1788—1855).
= B. Spiegel Rabanné, szül. Ligne Flóra hercegnő (1775—1849) a pozsonyi 

dandárparancsnok felesége.
3 Szószerinti a sárosak, piszkosak klubja.
4 Lásd fentebb az ápr. 3. és 4-iki feljegyzést.
5 Görög város, amelyet a törökök ostromoltak.
6 XII. Leo pápa 1826-ra (szent év) jubileumi-búcsút engedélyezett az 

európai katholikusoknak, ha az előirt búcsújárást, imákat, jótetteket elvégzik.
7 Valószínűleg gr. Clam-Martinitz Károly ezredes.
* Nagant. Ferenc a 4. vértes ezred kapitánya, ahol Clam ezredparancs

nok volt.
“ Ekkor született Crescentia.

10 Scott, sir Walter (1771—1832) regénye.
Gróf Széchenyi I s tván  naplói. I I I .  kötet . 4
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étes un peu perfide — un peu moqueur — et un peu faux* 
— — Sie kann es nicht ertragen, dass ich lache. — Bey sich 
will sie mich nicht empfangen.

[1826 május 3.] 3ten Illeshazy — Borschitzky weg.2
An Paul Esterh[ázy] wegen den 4 Hengsten geschrieben.
Liebenberg3 schrieb mir — dass P ein Sohn des Slavi 

ist ect.
Den 15ten Mai wird es ziemlich entschieden seyn, — wie 

Russland gegen die Türken sich benehmen wird.4 — [Ich sehe 
die H[eilige] A[llianz] beendet] a)

Es liess Hormayer5 durch Mednyansky sich bey mir auf
führen. „Ich liebte die Böhmen niemals. Diese Nation hat gar 
nichts poetisches in sich. Sie können das Einfachste nicht sagen, 
ohne einer arriére pensée.6

Cr[escence] in der Loge gesehen. Bey Carl Z[ichv] gewe
sen. — Rosette und Felicie7 scheinen mir gut zu seyn. (1 sor- 
törlés).

a) az o ld a l lap ra  legyezve.

1 ön egy kissé hiú, egy kissé sok az ambitiója, egy kissé perfid, egy 
kissé gúnyos és egy kevéssé hamis.

2 Lásd az ápr. 29-iki feljegyzést és jegyzetét.
3 Liebenberg, később Lunkányi János, Széchenyi nevelője, majd jószág

kormányzója.
4 Az orosz követségi agens felhasználva a törökök belső zavarait a görö

gökkel, ápr. 5-én a porta elé terjesztette az orosz kormány feltételeit /ultimá
tumát), hogy az oláh és moldvai fejedelemségekben az 1821 előtti katonai hely
zet állíttassák vissza, az elfogott szerb küldöttek bocsáttassanak szabadon s a 
szerb nép kérelmei teljesíttessenek; az 1822-iki bukaresti béke revideáltassék. 
A törökök máj. 5-iki kelettel ezt elfogadták és kiküldötteiket megnevezték.

Széchenyi i t t  az orosz követség ápr. 5-iki ultimátumára céloz s a válasz 
tényleg tisztázta egyelőre az orosz-török viszonyt.

5 B. Hormayr József (1782—1848), osztrák történetíró a „Taschenbuch 
für die vaterländische Geschichte“ és az Archiv für Geographie, Historie, Staats
und Kriegskunst c. folyóiratok szerkesztője volt s ezekben sok magyar vonatko
zású cikket közölt. B. Mednyánszky Alajos (1784—1844) is munkatársa volt

6 Utógondolat nélkül.
7 Felicia (1809—1880) Crescentia mostoha leánya, később gr. Hoyos Hen- 

rikné, Kosette pedig valószínűleg Cr. társalkodónője.
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Viele glauben, dass die ganze Opposition beendet seyn wird, 
weil Illésh [ázy] — weg ist.1 —

Gehört, dass ich nach Moskau1 2 soll —. sor törlés).

[1826 május 4,] 4ten Zirkel:3 so wie alle die vergangenen 
Tage. —

Des Abends Soirée. Cr[escence] spielte nicht mit mir — ich 
ging früh weg. Es wird sie piquirt haben, oder weh gethan: — 
ohne das Letztere. Sie gibt sich alle Mühe mich aus (V2 sor 
törlés). Es wird ihr gelingen. Gott gebe es, — wenn ich auch 
darüber zu Grunde gehen sollte — Ihr Engel schützet sie! —

[Der Erzbischof von Kalotsa4 * schenkt — der Cr[escence] 
ein Gébethbuch, weil sie so andächtig ist. — Ich wette er wreiss 
von (néhány szó törölve)0] [12].

[1826 május 5.] 5ten Cr[escence] kam nicht in die Sitzung 
der Stände — in welcher es entschlossen war, dass man die 
üontrib[ution] antrage.6

In Pisdorf7 gewesen. Mein Schif angekommen.8
(10 sor törölve).
Ich fühlte mein Innerstes ergriffen. (7 sor törölve)

[1826 május 6.] 6ten Zirkel.“
(6 sor törölve).
Ist das Verhältniss des Berthold, der Martzibány und

1 Ez a feljegyzés is azt mutatja, hogy nem volt az 1825—7-iki ország- 
gyűlés ellenzéke szervezett ellenzék s így nem is volt Illésházy vezetése alatt.

2 Ferstl Lipót rendőrségi főbiztos országgyűlési összegező jelentésében 
máj. 3-án azt írja: „Auch verbreitet sich das Gerücht Graf Széchenyi soll den 
Entschluss gefasst haben dem Krönungefeste des Kaisers Niklas in Moskau 
beizuwohnen.“

3 Az ápr. 9-iki királyi leiratnak az adóra vonatkozó része került tá r
gyalásra. »

J Klobusitzky Péter.
,r’ T. i. hogy Széchenyi szerelmes belé.
s T. i. azt határozták, hogy az adóügyet minden feltétel nélkül vegyék 

tárgyalásba.
7 Bisdorf, azaz Püspöki Pozsony mellett.
8 T. i. amelyet Angliában készíttetett.
“ Az adó ügye.

4
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GTtörölve] Kitörölve],1 nicht gar zu lächerlich — [13] (1 sor 
törlés)

[1826 május 7.] 7ten Zirkel/.

[1826 május 8.] 8ten Zirkel (5 sor törlés)
[Rohontzy und Bezeredy3 im Namen des VeszprémerComit[ats] 

bey mir gewesen um für mein Oblatum4 zu danken.]a)
Franz5 „jetzt ist alles wieder in Ordnung!
Ich wollte auf den andern Tag, einen Ritt in die Gebürge 

festsetzen — (7, sor törlés).
Abends frühzeitig im Theater. (4 sor törölve) — wenn ich 

mein Wort gebe — da — (etwas später) — Willst du nicht 
etwa6 (7 3 sor törölve, 9 sor kivágva).

Ich war versteinert — tiefer Gram(l rövidített név törölve)' 
so viele unangenehme Augenblicke verursacht zu haben, zerriss 
mein Inneres — ich nahm die Sache im höchsten tragischem 
Sinn — (74 sor törölve) sagte [14] (2*/3 sor törölve).

Ich sagte (1 rövid név törölve)8 sodann, wie gut es sey ein 
reines Gewissen zu haben — dass man dann mit Mutli sprechen 
könne ect.

(1 rövid szó törölve)“ schien ganz gefasst und (1 szó 
törölve)10 Superiorität sicher zu seyn — (372 sor törlés)

Ich ging ruhig nach Hause — und musste mit aller meiner

a) Az oldaliamul Jegyezve.

1 George Károlyi.
2 Az adó ügye.
8 Rohonczy János kir. tanácsos és Bezerédy György főjegyző Veszprém 

megye követei.
4 T. -i. akadémiai ajánlatáért.
5 Valószínűleg gr. Viczay Ferenc (1780·—1876) (felesége Zichy4eány volt), 

aki azt adja hírül, hogy a félreértés (Crescentia családjában) eloszlott.
6 Gr. Zichy Károllyal való párbeszéd töredéke.
7 Cr[escence],
8 Természetesen Crescentia. 
a Sie

ihrer.to
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Bangen Stimmung, über die vergangene Szene lachen — Wie 
kam aber das gerade gestern? Das ist mir unerklärbar!

[1826 május 9.] 9ten Zirkel1 — versucht mit meinem Schif 
an der Donau, es gehet nicht recht gut. (1 név törlés)2 kam 
nicht in das Theater (6 sor törölve). Ich habe eine elende 
Nacht zugebracht — Was ist zu machen? (27? sor törölve).

Vay abgereiset.3 [15]

[1826 május 1 0 .[ lOten Zirkel.1 — Grosse Begebenheiten schei
nen im kurzen sich entwickeln zu wollen. E[rz] H[erzog] 
Ferdinand] — und CI [am] sind auf das lächerlichste mistificirt 
worden. (V3 sor törölve) war freundlich (V2 sor törölve) kam 
später auch — (11 ‘/2 sor törlés).4

[1826 május 11.] Ilten Zirkel.1 Abends Gesellschaft beym 
Pal[atinus] — (2 sor törlés). Um Mitternacht nach Wien.

[1826 május 12.] 12ten Eskel[es]'’ findet die Privat Bank auch 
alber a) — „denn s ie  1,1 nehmen den Fond heraus — „Die Hungarn 
sind gescheid — welche Anomalie ist das — so lange 2 Münz 
Gattungen und Valuta.6

Tini Gr[assalkovich]7 — Wentzel8 empfingen mich aufs 
Beste — [16].

Bey der Molly9 empfangen worden, wie ein Hund!

a) a lbern  helyet t .  b) K étszer  a láhúzva .

1 Az adó ügyo.
5 Cr[escence].
3 Vay is eltávozott később az országgyűlésről és helyébe Palóczy László 

főjegyzőt küldötte a megye.
* Széchenyinek idetartozó oldaljegyzete: Es spielte Mr Féréol Mazas die 

Violine [Mazas, Jacques Féréol (1782—1849) francia hegedűművész.].
5 Eskeles, Bernhard Freiherr (1753—1839) bécsi bankár.
* Volt ezüst értékű (pengő; Convenzions Münze) és papír-pénz (Wiener 

Währung; Einlösungsschein).
7 Hg. Grassalkovich Antalné, szül. Esterházy Leopoldina hgnő.
8 Hg. Liechtenstein Vencel.
” Gr. Zichy Ferencné, szül. Ferraris Mária grófnő.
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[1826 május 13.] 13ten (1—2 szó törlés). Bey Tini Gra- 
sal[kovich] gegessen. — Geblieben um bey Mett[ernich] morgen 
zu essen. —

[1826 május 14.] 14ten Bey Fürst Metternich gegessen. Kává
nak1 „vous n’etes pas violent, mais vous étes trop precipité2 — 
„Mit der hungar[ischen] Verfassung sieht es übel aus ect.

S a r d a g n a a) 3 „dass Sie nach allen Ihren Reisen, so einseitig 
denken können, und sich auch aussprechen, — begreife ich nicht 
— Ich hätte gedacht Sie würden mit dem Zeit der Geistb) vor
schreiten ect.

Alle Leute behandelten mich wenn auch kalt — so doch 
mit Auszeichnung!

Je mehr ich alles durchdenke, was unser Verhältniss mit 
Österreich betrifft, desto mehr denke ich und bin überzeugt, dass 
jede Violenz von unserer Seite schädlich ist.4

[Dessöffy5 ist, wegen den Gedicht, das er auf mich machte, 
sehr übel angeschrieben. Der Censor der es passiren liess, wird 
abgesetzt. —

Dies gibt der ganzen Sache Celebrität.] e)

[1826 május 15.] 15 ten Morgens von Wien in Presbjurg] 
angekommen. — 1 7 2 sor törlés.) a)

a) Széchenyi a láh ú zása .  b) Valósz ínű leg  Így a k a r t a :  m it  dem Geist der 
Zeit,  v a g y  Zeit Geist.  c) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Kavanagh—Ballyane, Heinrich Freiherr ezredes, a haditanács katonai 
előadója.

2 Ön nem erőszakos, de egy kissé elhamarkodott.
3 B. Sardagna Ferenc, a milánói gubernium tanácsosa, szolgálattételre a 

Metternich vezetése alatti Haus-, Hof- und Staatskanzleyba volt rendelve. Széchenyi 
1822-iki párizsi találkozásakor Sardagnaval is találkozott, többször meg is 
említi.

4 Ez a feljegyzése is bizonyítja, hogy társaival szemben (Wesselényi, Ester
házy Mihály) az erőszakosabb fellépésnek már akkor sem volt barátja.

5 Gr. Dessewffy József a Felsőmagyarországi Minerva 1825. évi IV. füzetében 
közölte: A  s z é p  p é ld a :  g r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n h o z  c. költeményét. A füzetet a 
rendőrség s ennek figyelmeztetésére a magyar kancellária is lefoglaltatta. 
A költeményt tartalmazó ívet mással kellett pótolni. (Lásd Viszota Gyula 
Censurai különösségek a XIX. sz. második negyedében c. cikket A d a t o k  a M. T .  

A k a d é m i a  és a X I X .  s z .  e l ső  f e l é n e k  t ö r t é n e t é h e z  I. c. füzetben. 1926.)
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Das Barser Comitat sendete eine Deputation] an Keglevich 
2 U seinen Namenstag.]a) 1

[1826 május 16.] 16ten Zirkel.2 Mit Mednyfánszky] viel und 
vernünftig gesprochen. Mit M[ichel] Est[erházy] gezankt. Er 
hatte Unrecht.

[Die Stände gewannen den Triumpf über sich,, alles jene das 
sie unrechtmässig in C [onventions] M[ünzen] gewonnen haben 
zurück zu geben. Sie verlangen vom König die Imput.,3 so müssen 
sie das selbe thun —] a>

[1826 május 17.] 17ten Landtags Sitzung bey den Ständen.4 
(Vs sor törlés.)

[1826 május 18.] 18ten eben so."
[Dieser Sieg über ihr eigenes Interesse6 — wurde vom 

Personal am Meisten bekämpft — und zwar aus 3 Ursachen, 
die ich gleich erkannte. (2 V2 sor törölve)] a)

a) Az o ld a l la p ra  legyezve.

1 A P r e s s b u r g e r  Z e i t u n g  (máj. 19.) szerint Boronkay János barsi első 
alispán, tiszttársai és több táblabiró saját akaratukból Belánszky József nyitrai 
püspök vezetésével szerencsekivánatukat fejezték ki gr. Keglevich János főispán
juknak nevenapja és beiktatási évfordulója alkalmából. Széchenyi azért jegyzi 
fel ezt, mert Keglevichet az országgyűlésen a barsi követek az adó behajtása 
körül kegyetlenséggel vádolták. (Lásd a Naplók II. k. 666. 1. 2. jegyzetét!)

2 Az adó ügye.
3 T. i. a jobbágyság által a törvényen felül fizetett adó beszámítását.
* Az adó megajánlásáról. Azt határozták, hogy az előző országgyűlésen 

megszavazott adón felül beszedett adó beszámítási módja ne általánosan, hanem 
számszerint eszközöltessék. Ezt a rendi tábla közölte a főrendivel. A personalis 
a határozatban nem egyezett meg.

r> A számítás (calculus) azaz, mennyivel fizetett többet a nép az utóbbi 
3 év alatt, mint a mennyit a törvény szerint beszedni lehetett volna, tehát 
mennyit kell beszámítani.

6 A tervezet egyik szakasza arról szólt, hogy a megyei tisztviselőknél, akik 
illetményeiket és egyéb díjaikat a kir. rendelet értelmében szintén nem papír, 
hanem ezüst pénzben kapták, ez a különbözet szintén beszámíttassék, épúgy, 
mint ahogy a kormánynak is beszámítják a különbözeiét. Ez ellen küzdött a 
personalis, mert ez tekintélyes érv volt a rendek mellett. Sikerült is a rendek 
közt nézetének többséget szereznie, úgyhogy e szakaszt kihagyták.
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[1826 május 19.] 19ten eben so. Der Personal redet immer in  
Sophismen.1 Auftritt mit dem Paul Nagy.

Der Personal, „minden Jó Ember más Emberről — is jót 
gondol ect.2

[Bei Carl Zi[chy] gewesen, um ihn zu fragen ob er nichts: 
nach Wien hat — (21/2 sor törölve)]'0

Nachmittag bin ich nach Wien.

[1826 május 20.] 20ten (1—2 szó törölve) zum F[ürsten] 
Louis Liecht [enstein]3 um zu fragen wen[n] das Wettrennen 
anfangen würde. —

C l 2 sornyi kivágás s ide tartozó 2 1/2 sor oldaljegyzet 
törölve) [17] C1/, sor törölve). Mein Inneres ist zerrissen und 
mein Leben vergiftet.

Babieca gewann den Becher ganz bequem — und ich hatte 
die Satisfaction — das Pferd gezogen zu haben.

[F[ürst] Liecht [enstein] Trautmansdorf4 ect. platzen vor 
Galle.]a)

Schulenb [urg]5 nimmt mir das Wort ab — ihn in Ratibor- 
schitz zu besuchen.

Alle Leute fragen mich, warum ich nicht heirate — und 
sind neugierig was ich thun wrerde.

Man muss in manchen Sachen ein Pedant seyn!

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 A personalis a kormány közege volt. Mint elnök, ő mondta meg azonnal 
nézeteit a rendek előadására, adatokkal bizonyítva, miért nem tartja  a rendek 
illető nézetét helyesnek. Ezért volt fontos a kormány szempontjából,, hogy a 
personalis a törvényeket, szokásokat jól ismerő, erélyes egyén legyen. Viszont a 
personalis helyzete nem volt könnyű.

- A personalis azt akarta, hogy a tervezet e szavait „hac expressa sub- 
conditione“ helyett „certa spe freti“ kerüljön, mert az elűző kifejezés a szöveg 
„confidant“ szavával ellenkeznék. A rendek ezt nagy többséggel elfogadták 
s ez ellen szólt Nagy Pál a többek közt így szólva: A ministerium könnyen 
mondhatja: „potestis spem habere“, interim saltem solvatis, amire azután a per
sonalis a Széchenyi által feljegyzett megjegyzést tette.

3 Liechtenstein, Alois Joseph Fürst (1796—1858) a simmeringi verseny 
irányítója.

4 Gr. Trautmannsdorff János osztrák főlovászmester, nagy lókedvelő.
5 Valószínűleg gr. Schulenburg-Klosterrode, Friedrich (1772) szász követ 

a bécsi udvarnál. Talán Ratiborzitz (Ratiborice) Csehországban.



1826 m á j u s 5 7

Ein Dummer Mensch, der au fait einer Sache ist — und
richtige Data hat — ist dem vernünftigsten überlegen.

Mett[ernich] ist au comble de sa grandeur et de son
bonheur1 — Er ist wahrscheinlicher Weise Anton. L (1—2 szó 
törölve).1 2 3

Zu wundern ist, wie sehr der Credit der Geistlichen gesun
ken is ts — und wie er sich wieder hie und da nun erhebt.

Missolounghy — Khristen die sich gegen Türken vertheiti- 
gen und kein khristlicher Staat, der sie unterstützt — Brüder
die ihre Brüder verlassen — und das Jubileum in den selben
Monaten! Ist das nicht zum erbarmen?4

Sind die nicht beneidenswerth die unter den Ruinen von 
Missolounghi ruhen?

Die Sachen der Griechen scheinen beendiget zu seyn!5
Wir Hungarn gewinnen keine Siege über unsere Leiden

schaften — über unser Interesse — deshalb kein Segen.6
So sehr sind die Menschen von dem gewöhnlichen Gang der 

Dinge erdrückt und eingeschläfert — dass ihnen jede edle — 
uneigennützige That — eine Tollheit dünkt — und weh dem 
Lande wo Edelmut und Gemein Geist eine Sünde ist. [18]

[1826 május 21.] 21ten Mit S[ophie] E[sterházy] (1—2 szó 
törölve) gesprochen ( l 1/2 .sor törölve). Das kann ich nicht 
(1 s/4 sor törölve).

1 Nagyságának és szerencséjének tetőpontján van.
3 Azt akarja kifejezni, hogy Metternich szereti Leykam Antoinette bárónőt. 

Ez azért különös Széchenyi előtt, mert a szép és fiatal bárónőbe Metternich fia 
is szerelmes volt.

3 A francia forradalom által elterjedt eszmék következtében.
1 A törökök április 22-én foglalták el ostromlás után a görög szabadság- 

harcosok várát, a patrasi öböl mellett fekvő Missolunghit. Széchenyi megbotrán- 
kozott azon, hogy a keresztény európai államok nem támogatták a keresztény 
görögöket a törökök ellen. Megbotránkozott, mert éppen akkor hirdette XII. Leó 
pápa az 1826. évet szent (jubileumi) bucsujáró évnek.

5 Ebben tévedett Széchenyi.
* Széchenyi találó megjegyzése a magyarságról. A szenvedély esség gyak

ran volt káros az országra az Árpádoktól a mai napig.
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F. Gyulay1 heiratet die kleine Wratislaw —. Elle a de 
l’argent voilä ce qui a touché cette famille poétique.·

[Missolounghy 22ten April in die Hände der Türken]a)

[1826 május 22.] 22ten Sitzung. Personal viel Geduld. Nagy 
impertinent. Der Ablegat von Theresionopel in der Baitze. —3 

[Lord Ingestre4 im Prater ersoffen. Wir sind in der Serie 
des Ersaufens.

M8elle Rose Morguen]a)

[1826 május 23.] 23ten Sitzung3 in der Untern Tafel.
[1826 május 24.j 24ten Sitzung3 in allen beiden Tafeln.

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Gr. Gyulay Ferenc (Ignác horvát bán fia) (1798—1868) akkor az 1. 
huszárezred kapitánya, később táborszernagy 1827 jan. 8-án feleségül vette 
Wratislaw Antonia grófnőt ( t  1831).

2 Sok pénze van, íme ez érte ezt a költői családot.
3 Az adóajánlásra vonatkozó felirat tervezete. Ebben szó volt az arany-, 

ezüst- és papírpénzről, a kereskedelemről s a tervezet végén kifejezték, hogy az 
adót 3 évre és nem tovább (non ultra) szavazzák meg. Ez utóbbi kifejezés 
helyett azt javasolták, hogy „usque futuram diaetam intra triennium i n o m is s e  
(múlhatatlanul) celebrandam“ kerüljön. A többség ezt el is fogadta. Mukits sza
badkai követ a beszéd hevében azt állította, hogy az a rész: et non ultra“ 
veszedelmes következményekkel járhat és hogy azok, akik erre szavaznak, az 
uralkodó iránti bizalmatlanságot tanúsítanak. Ezt a követek (Czindery, Ragályi) 
sértőnek találták és elégtételt kértek. A personalis védte Mukitsot és felszólította, 
magyarázza meg világosan szavait, de evvel a rendek sem voltak megelégedve. 
Dessewffy elégtételt kért, Nagy Pál és mások beszélni akartak, de a personalis 
bezárta az ülést 3/4 3 órakor. Eloszláskor Nagy másnap 8 órára kérte a rende
ket megbeszélésre.

Másnap Somsits, Nagy Pál és gr. Schmideg kriminális actiót követeltek 
Mukits ellen, de Majláth personalis védte Mukitsot; majd ez a rendek iránti 
tiszteletét jelentvén ki és az esetleges sértő kifejezést, ami akarata ellen történt, 
visszavonta. Erre az ügy elsimult és az adóajánlásra vonatkozó tervezetet tel
jesen elkészítették. Ezután az ápr. 9-iki kir. leiratra (az alkotmányos sérelmek 
ügyében) készített felirat tervezetet vették tárgyalás alá.

4 Ingestre, Charles Tomes viscount (1802—1826) a 2 earl of Talbot és 16 
earl of Shrewbury Charles (1777—1849) első szülött fia. A szerencsétlenségről 
említés van Metternich emlékirataiban is, e szerint egy makrancos lóval együtt 
zuhant a Práter egyik mély tavába. (Metternichs nachgelassenen Papiere; IV. 
276. 1.)

5 Az adóajánlás felirat-tervezete, majd később az ápr. 9. leiratra vonat
kozó is átküldetett a főrendekhez.
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(1—2 szó törlés). Soirée bey Palfatin]. Er mit mir 
freundlich gesprochen. L[ouise]’ traurig —. Sie fürchtet sich 
von ihm.2

[1826 május 25.] 25ten Procession Féte de Dieu.3
Lfouise] den Abend bey S[ophie] Efsterházy]4 verstimmt 

wie gestern. (2 sor törlés).
S[ophie] E[sterházy] „Sie kann nichts halb thun.
L[ouise] vermeidet sogar S[ophie] E[sterházy].
Welche Mühe habe ich den Franz Z.5 vor allen Leuten nicht 

(1 V2 sor törölve).

[1826 május 26.] 26ten Sitzung in der Obern Tafel. Ich sprach 
einmal sehr lang und gut.1'

1 Ettől kezdve L.-nek jelöli Crescentiát. Kétségtelenül Louise, mert május 
29-én teljesen kiírja a nevet.

2 T. i. férjétől.
3 Az úrnapi körmenet.
4 Gr. Esterházy Mihályné, szül. Schopping (Opdenham) Zsófia bárónő.
5 Széchenyi azt akarja kifejezni, hogy nehéz magában leküzdeni szenvedé

lyét gr. Zichy Ferenc ellen, aki Crescentia iránti szerelmén gúnyolódott.
e A rendektől átküldött adó ajánlási törvénytervezet. A rendek évi 4 millió 

adót ajánlottak. Széchenyi M. G. besúgó szerint: Graf Szétsény Stephan 6agte, 
allerdings ist das Contributions Quantum in sich nicht viel, aber fuhr er fort, 
wie ein Pferd, bey dem der Kotzen und Sattel nicht auf dem gehörigen Orte 
sind auch unter einer kleinen Last unterliegen muss, so geht es auch bey uns — 
jeder sollte nach seinen Kräften zum allgemeinen Besten beytragen und sieh 
nicht bey angeheuften Gelde glücklich schätzen, sondern damals wenn er zum 
allgemeinen Wohl etwas beyträgt wie z. B. ich — eiweiche Comitate sind zwar 
noch in mittelmässigen Umständen, werden aber endlich doch zu Grunde gehen 
müssen, ich stimme für das durch die Stände festgesetze Quantum.

Tz szerint: bey Bestimmung des neuen Oblatums haben die Stände ganz 
besonders die drückende Lage der Contribuenten berücksichtigen und sich über
haupt in das Entwerfen der Contribution gar nicht einlassen sollen, bis die K. Reso
lution über die Praeferentialia nicht angelangt wäre: doch — weil sie schon in 
der Contribution ürinnen sind, und weil man auf die praeferential represen
tation eine günstige resolution erwartet, so stimme ich den ständischen Oblatum 
per 4 Millionen — obgleich ich es für zu gross halte — bey. Als guter Wirth 
kann ich nie zulassen, dass mein Unterthan so sehr beschwert, und dessen Kräfte 
so ausgezogen werden, dass er mir zuletzt nicht arbeiten und keine Yortheile 
bringen könnte, denn man kann zwar ein Pferd mit vieler Last behängen, aber 
man muss dabey immer darauf bedacht seyn, dass man ihm den Rücken nicht
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[L[ouise] gut gelaunt,]a)

[1826 május 27.] 27ten detto.1

[1826 május 28.] 28ten Wettrennen.2 Viele Leute von Wien 
gekommen. Die Sache ausnehmend languirt. (1 sor kivágva) [19] 
(1 sor törölve).

Ich habe meine Wetten verloren.3 — Etwas traurig gewe-

a) Az o ld a l lap ra  jegyezve.

aufdrücke und es somit unbrauchbar mache: der Salzpreis ist jetzo weit höher, 
wie vorhin, und da überall Frieden ist, so sind auch die Status necessitates 
nicht so gross —; bey dem allen hätte man also auf die K. resolution warten 
sollen, wo man sodann auch ein grösseres oblatum hätte machen können — 
doch da dieses nicht geschehen ist, so stimme ich für die durch die Stände 
angetragenen 4 Millionen.

1 Az adó ajánlásnak az imputatióra vonatkozó ügyében Széchenyi M. G. 
besúgó szerint így beszélt: Sz. bemühte sich durch Anführung mehrerer von der 
Opposition der Stände oft wiederholten Gründe die Proceres zur imputirung der 
Cassa domestica zu bewegen, so sagte er, werden wir beweisen, dass wir den Contri- 
buenten nicht nur mit Worten, sondern auch mit Werken helfen wollen, indem 
es gewiss ist, dass derselbe auch nach Aussage des Bischofs von Grosswardein 
viel mehr, durch die domestica, als militär Cassa gedrückt wird; und das 
Unedle, als wollten wir den Contribuenten nur auf Sr. Majestäts Ihre Unkosten 
(erszényére) aufhelfen, wird von sich selbst wegfallen. — Ich sehe zwar ein, dass 
zwischen diesen zwei Cassen ein Unterschied stattfinde — jedoch finde ich es 
sehr billig, dass die Domestica auch imputirt werde.

Tz. szerint: mir scheint, dass hier der Ort wäre, wo man von der 
Imputation der Cassa Domestica Erwähnung machen könnten; denn bey allen 
dem, dass die Stände immer von der eifrigsten Sorge für die Contribuenten 
sprechen, kann ich nicht begreiffen wie man die Abhilfe nur immer, in dem 
königlichen Beutel suche: ich befürchte die Zukunft und muss offenherzig geste
hen, dass die meisten Üblen für den Bauern aus der Cassa Domestica herrühren: 
bitte demnach die Proceres den Ständen hierüber eine Proposition zu machen, 
vielleicht könnte dem Übl auf eine gute Art abgeholfen werden.

Később: ich bin nicht der Meinung, dass man in unsern allergnüdigsten 
guten Monarchen Misstrauen setzen solle, als wenn er die Contribution in 
Münzen zu zahlen verlangen würde, wenn auch keine im Umlaufe seyn wird — 
die Stände gehen gewiss nicht aus diesem Grunde mit ihren Ausdücken heraus, 
daher ich ihrem Nuncio beipflichte.

2 A második pozsonyi lóverseny.
6 A nyomtatásban megmaradt műsor szerint az I. futamban Széchenyi 

Gawing nevű lova futott gr. Esterházy Mihály lovával, a 3-ikban Traveller nevű 
lova gr. Károlyi György lovával, a 4-ikben Arbitrator lova gr. Károlyi György
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sen, dass Offenheit mit Feinheit1 begegnet wird. Ich nahm den 
Wettlauf als Unterhaltung, die anderen als Wette. J[oseph] 
Est[erházy] ausgemacht, und gefunden, dass ein (2 szó törölve).

L[ouise] „ma carriére sera bien tot tinié“2 — mir wird die 
Zeit länger Vorkommen als ihnen. —

[1826 május 29.] 29ten langweilige Sitzungen2 in allen beiden 
Sälen.

Lantzy4 erzählt mir, dass der Palatinus es dem Personalen 
gesagt habe, dass er auf mich viel halte.

C[arl] erzählte der Louise, dass ich, als man meine Offerte3 
vorgelesen hat, — Nasenbluten bekam, und mich aus dem Saal 
machte.

[1826 május 30.] 30ten Lange mit dem Schif auf der Donau 
gefahren. Der Strom zu stark, um alle Tage mit agrément auf
wärts zu fahren.

(5 sor kivágva)1’ sehr natürlich. (3 sor törölve.)
[L[ouise] „die Reise, die ich nach Ofen machen werde, — 

wird vielleicht zu meinem Resten seyn.]a)

[1826 május 31.] 31 ten“ Zirkel. (1V2 sor törölve.)
[Die 7 Theile der Übersetzung von Anacharsis auf hunga- 

risch von Deaky7 durchgelesen.]a)

a) Áz oldallapra jegyezve.

lovával, a 7-ikben Traveller és Gawing mások lovával, a 8-ikban Candor gr. 
Esterházy Mihályóval és a 9-ikbcn Traveller gr. Károlyi György egyik lovával.

1 I tt: ravaszság.
2 Az én pályám csakhamar be lesz fejezve.
3 A rendeknél a bánáti megyék adóhátraléka, továbbá itt és a főrendi 

táblán felolvasták a négy akadémiai alapító alapítványi levelét.
4 Lánczy József (sz. 1763.) békési főispán, a hétszemélyes tábla bírája.
6 Crescentiára vonatkozik.
6 A főrendeknek az adó ajánlásra és az ápr. 9-iki kir. leiratra vonatkozó 

válaszát vették tárgyalásba máj. 30, 31 és jun. 1-én.
7 Az ifjú Anacharzis utazása Görögországban, Barthelemy I. I. után for

dította Deaky Filep Sámuel. I—VII. k. Kolozsvár 1820. Megmaradt Széchenyi 
könyvtárában.
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[1826 június l.]  1 Juny, war ich in Cariburg.1 Der letzte Act 
einer langweiligen Komödie. Wo keine wahre Tugend ist — da 
ist das Alter ein Gräuel. — (3/4 sor törölve.) Der alte wird 
kindisch. — [20j (V2 sor törölve).

[Den Abend nicht in die Soirée gegangen — Blutigel auf 
meinen linken Fuss setzen lassen.2

Gemischte Sitzung3 in der die Resolut [ion] S [einer] 
M[ajestät] auf eine Representation der Stände, die im Jahre 
1 8 0 2 a) gemacht wurde, — vorgelesen ward.

La Correspondance ne va pas trop vite.·1]15'

[1826 június 2.] 2ten Sendet C[arl] Zfichy] in aller früh, um 
zu fragen zu lassen, wie es mir gehet. L[ouise] sendete später 
(2 sor törölve).

[Nagy machte neulich den Vorschlag, dass in Hinsicht des 
Antrags der Contribution, ein jeder Ablegat sich namentlich in 
dem Diarium vormerken könne. Für viele war das ein Donner
schlag. Isák.5

Jankovich3 kaufte den Alpheus, weil er verloren hat. Er 
würde ihn schwerlich gekauft haben — hätte er gewonnen.

Wenk [heim]7 spricht auf einmal hungarisch.]b)

a) Széchenyi a láhúzása .  b) Az o lda l lap ra  jegyezve.

1 A mosonmegyei Oroszvárott, gr. Zichy Károly miniszter birtokán és 
tartózkodása helyén. A bejegyzés reá vonatkozik.

- Széchenyi leesett a lováról és megsértette ballábát.
3 Az 1826 január 20 felterjesztésre (az adó helyesebb felosztása végett 

eszközlendő országos összeírás tárgyában) leküldött máj. 29-iki kir. leiratot 
olvasták fel. A kir. leirat hivatkozott az országgyűlésnek 1802 szepf. 7-iki 
hasonló tárgyú feliratára.

4 A levelezés nem nagyon gyorsan megy.
5 Izsák Sámuel szatmári alispán és követ.
6 Jankovich Izidor megvette Széchenyi Alpheus lovát, amely a pozsonyi 

május 28 iki versenyen vesztett. Ha nyert volna, nem vette volna meg, mert 
akkor több lett volna az ára.

7 B. Wenckheim József (1778—1860) mint aradi főispán szintén részt vett 
az 1822—3-iki kir. rendeletek végrehajtásában; Sz. épen azért csodálkozik, hogy 
most egyszerre követi az ellenzéki mágnások kezdeményezését és szintén magya
rul beszél a főrendi táblán.
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[1826 június 3.] 3ten Landtags Sitzung in allen beiden Sälen!*
Drey oder vier Blutigeln haben meinen Fuss ausnehmend 

schwollen gemacht.
Palatin mit mir sehr freundlich (2 sor törölve).

[1826 június 4.] 4ten Jubileum Procession.2 Gehe nicht mit. 
Mein Fuss geschwollen.

Jubileum und Missolunghy3 in einem Jahr beynahe in einem 
Monat.

Wimpfen4 ist den 22ten Mai von Constant [inopel] weg, — 
Ich begegnete ihn neulich bey Cariburg. Allee athmet den tief
sten Frieden.5

[N'achmittag (*/2 sor törölve)6 und zu meinem grössten 
Erstaunen angenommen worden.

Die alte Casimir Esterh[ázy]7 „Sie werden noch ganz oben 
anstehen — ich bemerke sie, und glaube nicht, mich zu iren.“] a)

[1826 június 5.] 5ten Sitzung bey uns.8 Die Proceres haben

a) Az oldallajira jegyezve,
1 A főrendek és rendek kölcsönös üzenetei az adóajánlás, az ápr. 9. kir. leirat 

és a bánáti adó tárgyában. Ezenfelül a barsi követ felújította vádját a főispán 
ellen, aki az adót az országgyűlés alatt is katonai erőszakkal szedette be, 
ezért ez ügyben külön feliratot javasolt, de ezt a többség nem fogadta el, mert 
az ügyet a nádor már a király elé terjesztette.

2 Rudnay Sándor hercegprímás a XII. Leó pápa által engedélyezett 
jubileumi-búcsút a király jóváhagyása után március 27-iki körlevelével hirdette 
ki egyházmegyéjében (4 templom búcsújárásában kellett résztvenni, az egyházi 
célokért kitűzött imákat elmondani, továbbá böjtölni, alamizsnát osztani, gyónni 
és áldozni kellett. Az első búcsújárást június 4-én (pünkösd utáni 3. vasárnapon) 
tartották meg.

3 Missolunghit, a görögök várát a törökök ápr. 22-én foglalták el ostrom 
útján. Hire akkoriban érkezett meg. Széchenyi a két eseményben ellentétet látott:, 
a keresztények búcsút járnak, de a keresztény görögöket a pogány töröknek 
kiszolgáltalják.

4 Gróf Wimpffen Ferenc (1797—1870) akkor a 13. sz. gyalogezred száza
dosa, később táborszernagy.

5 Az idetartozó oldaljegyzet kivágva.
6 Meglátogatta gr. Zichy Károlyt, hogy Crescentiát láthassa. Crescentia a. 

legtöbbször nem fogadta, ez alkalommal igen, azért csodálkozik Széchenyi.
7 özv. gr.Esterházy Kázmérné, szül. Castiglione Borbála grófnő (1755—1842)·
* Az ápr. 9. kir. leirat, az adóajánlás és a bánáti adó ügyében.
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den Ständen in allen nachgegeben. So wie der Palatin pfeift so 
tanzt die obere Tafel. Die Barones Regni ect. wissen nie, vor 
einer Stund [e] noch, was sie reden werden, — ich und e i n i g e  

w e n i g e 1''1 andere, wissen es.
(1 sor törölve.)
S[ophie] E[eterhazy] die gestern von Wien kam, sagt mir, 

dass ganz Wien mit (3 72 sor törölve).1
Alles fällt auf mich — das ist das Glück.Im ganzen schadet 

es [21] aber der Sache, denn ich sollte rein von Beschuldigung 
seyn. Gott, du kennst und siehst mein Herz, — ob ich falsch bin —.

Ich fange an stolz zu werden, denn ich bin wirklich besser, 
als die meisten Menschen, die mich umgeben. Sogar V[inzenz] 
E [sterházy] ist nicht mein guter Freund — doch nicht aus bösen 
Willen.

Ich muss C L  sor törölve)2 und mein Leben ernsthaft und 
philosophisch einrichten.

Jusqu’ä présent nous nous sommes amusés, cest’ä présent 
que le travaille commence.3

Freylich wird mir in diesem Augenblick, das Herz beklommen. 
(1 72 sor törölve.)

S. M. E.4 glaube ich ist mein Freund!
[In Wien hat sich im Dianabade ein Schreiber aus der 

Staatskanzley ertrunken. Ist die Serie des Wasser Todes nicht 
auffallend?]11*

(1 7 , sor törölve) qu’un malheur vous arrivera dans le 
petit bateau5 — (31/2 sor törölve).

Ich fühlte Todes Angst. Ach, kann man in einer solchen 
Stimmung leben?

;i) Széchenyi a láh ú zása .  b) Az o ld a l lap ra  jegyezve.

1 A törlés Crescentiára vonatkozik; t. i., hogy Becsben Széchenyi szerel
méről beszélnek és őt hibáztatják.

2 Crescentia iránti szerelmét.
3 Mostanáig mulattunk, most kezdődik a munka. (T. i. eddig szerelme 

könnyű volt; ezentúl nehéz, mert dolgoznia kell, hogy érdemes legyen arra.)
4 Sophie Miska Esterházy, azaz gr, Esterházy Mihályné, szül. Opdenham 

(Schopping) Zsófia bárónő (1780—1844).
5 . . . hogy szerencsétlenség éri önt a kis hajóban. Valószínűleg Crescentia 

aggodalmát fejezi ki, mert Széchenyi kis vitorlás csónakján sokat hajózott 
a Dunán.
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Sie1 wird sterben, und ich werde es überleben — um ein 
hohes Alter zu erreichen.

Was kann aus allem diesem werden — (V2 sor kivágva) [22] 
(17, sor törölve) — Ich sehe nur, — das Grab — oder Ver
gessenheit!

Ich überlas die Statuten des United service Club —,2 Über 
1600 Subscribenten. All Gentleman. Hier in Presburg, wo das 
Beste des Landes beysamen sitzt, wie viele sind, — von denen 
man es sagen könnte! ich finde keinen beynahe — in dessen 
Umgang, — meine VoTurtheile schwinden, — mein Herz, mein 
Busen sich erweitern — meine Grundsätze edler wurden. — 
Et régénera) un pays aussi avili.3 —

[1826 június 6.] 6 t e n  J u n y , h) heute fangt der erste Tag des 
Tempel Ritters im ganzen Umfang an.4

(4 sor kivágva.)
[Lebte ich denn einen einzigen Tag, seit ich denke und 

fühle, — ohne eine unglückliche Leidenschaft in meinem Herzen 
zu fühlen. — Ist es Komödie die ich gespielt — oder empfand 
ich alles das, was ich zeigte, nicht im zehnfachen Grad.5

J’aime une femme de bien, avec la pureté d’un ange, -je me 
donne toutes les peines, pour porter mon ame ä tout ce qui est 
beau, noble et vertueux. Je me sacrifie, moi, ma fortune mes 
veilles au bien public — au bien de ma patrie — Et presque 
personne ne me comprends pas, dans toute une nation.3

Ob (nehány szó törölve).
Ob geschwiegen.
Ob gutes gethan.
a) N y ilván  r ég én é re r  he lye t t .  b) Széchenyi a láhúzása .

1 Crescentia. (Széchenyi állandóan aggódott Crescentia egészségi állapotán.)
2 Londoni club, amely 1815-ben alakult meg.
3 És újjáalakítani egy így lealacsonyított országot. (Szemrehányás önma

gának.)
4 Mert Crescentia elutazik.
5 Ez valóban igaz.
* Nagyon szeretek egy nőt angyali tisztasággal, mindenképen azon vagyok, 

hogy lelkemet arra irányítsam, ami szép, nemes és erényes. Feláldozom maga
mat, vagyonomat, álmatlan éjt.szakáimat a közjóért, hazám javára. És úgyszól
ván senki sem ért meg egy egész nemzetben.

(Írót  Széchenyi I s tv án  napló i .  I I I .  köte t .  ·>
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Ob wahr gewesen.
Ob die Menge respectirt1]8)
L[ouise] weg. — Ich ruhiger als ich gedacht.
Wenn ich nun zurückdenke auf die Zeit, (nehány szó törölve)2 

so kommen meine Handlungen mir so vor — als ob ich sie ohne 
Augen und ohne Verstand vollführt hätte. —

Es war, es ist, und es wird Liebe seyn, — die meine Hand
lungen, ohne meinen Willen vielleicht leiten wird — Manche 
Menschen werden mich für einen Narren oder einen dummen 
Menschen — die meisten Leute mich für [einen] schlechten Kerl 
halten — Einige wenige werden mich achten. —

Mein einziger Wunsch ist, dass (egy rövidített név törölve)5 
ruhig und glücklich sey — Gestern sagte (egy rövidített név 
törölve)3 mir noch „Es ist wahr sie haben viele Feinde — doch 
sind einige Menschen Ihnen von Herzen gut. —

Ein Glück durchströmte meine Adern, das ich früher nie 
[23] gekannt — Ich liebte nie, in meinem Leben mit der 
Wahrheit mit der Exaltation.4

Ich sehe die Szenen die ich mit (egy rövidített név törölve) 
noch haben werde. —

Bey Győry5 gegessen. Wir haben keine Sympathie — Er von 
der Marie Zichy —, sie nimmt eine üble Art an — (1 sor 
törölve). Er foppte mich von sehr Weiten mit (egy rövidített 
név törölve).6

[1826 június 7.] 7ten war der Palatinin Cariburg.‘ a)

a) az  o ld a lla p ra  jeg y ezv e .

1 Ezzel azt akarta kifejezni, hogy bármiként cselekszik, szerelme ügyében 
mindenkép rossz.

2 T. i. a mióta Crescentiát szereti.
3 L =  Crescentia.
4 T. i. oly igazán és oly szenvedélyesen mint most.
5 Gróf Györy Ferenc (-(- 1839) bácsi főispán; felesége szül. gr. Zichy 

Teréz grófnő (1788—1821).
“ L. azaz Crescentia.
7 Oroszvárott gr. Zichy Károly miniszternél.
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[1826 június 8.] 8ten Wenn ich von meiner Wohnung,1 das 
Fenster von L[ouisen] sehe — was nun nie mehr aufgehet, dann 
kommt es mir vor — und ich empfinde in mir die Todesqual, 
als ob sie nicht mehr lebte. —

Heiliger Gott schütze sie in allen ihren Schritten.
Von der Untern Tafel sollen 30 Bittschriften bey dem Kaiser 

liegen — von der Obern 12.
Und welche Dummheiten bitten diese Leute! Es ist erbärm

lich! Einen Kammerherrnschlüssel — einen Hofrath’s Tittel 
u[nd] d[es] gleichen]. Hundsfotereyen!

Ich fühle, dass die Zahl meiner Freunde mit jedem Tag 
abnimmt. Mednyánszky1 2 behauptet, que je rebute beaucoup de 
monde', par l’ascendent de mon esprit, que je leur fais sentir, — 
et par cette peur que Fon a de moi, de les vouloir mistifier.3 — 
M. E.4 5 bemerkt vortrefflich von Personalen6 (nicht von seiner 
Person, sondern von seiner Charge) que c’est le mistificateur 
de la chambre basse, et non le president.6

Sitzung in allen beiden Sälen. Aus der untern Tafel sind 
gegen 30 Bittschriften emanirt, — die in der Kammer des 
Kaisers liegen! In diesem Jahrhundert wo die Menschen dort 
stehen, — wo sie sich selber hinstellen — Bittschriften! — Und 
für welche Fatalitäten, Kammerherrnschlüssel — Consilier Würde 
ect! In einem freyen Land! — [24]

Ich bin über meine Lands Leute entrüstet, und sehe den 
Augenblick wo ich es mit den meisten verderben werde müssen. —

Majtényi7 — „Sie, Wesselényi und einige andere, die uns 
unponirten, gaben dem Landtag im Anfang eine so gute Hal
tung — Hätten wir alle — die Königlichen so behandelt, wie

1 Széchenyi 1825 okt. 26-iki levele szerint a sétány közelében levő Erdődy- 
féle ház II. emeletén lakott; o tt volt a kaszinó is. Lásd Komáromi levelét. · 
Akad. Ért. 1901. évfolyam 608. 1.

2 B. Mednyászky Alajos (1784—1844) ellenzéki érzelmű főrendi társa.
3 Hogy elijesztek sok embert emelkedett gondolkozásommal, amelyet velük 

éreztetek —· és azzal a félelemmel, melyet én irántam éreznek, hogy őket meg 
akarom téveszteni.

4 Miska Esterházy.
5 Gr. Majláth György.
6 Hogy a rendi táblának megtévesztője és nem elnöke.
7 Majthényi Antal honti követ,

5 *
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den öttvös1 — glauben Sie mir — wir würden dem Lande viel 
genützt haben.“

[„Obvalliren eine Verfassung heisst so viel — „sie auf einen 
solchen Fuss setzen, dass von A. bis Z. ein jeder Einwohner 
einen Vortheil darin finde, dass sie weiter bestehe. —“]a)

Szécheny2 — sagt immer, wen er von den Ständen spricht, 
und so mehrere andere „— s a g e  e s  i h n e n ,  p r o b i r e  es  ih n e n  v o r 

z u s c h l a g e n “ b) so als ob die Stände Fremde wären.
Viele Leute sagten „Széchenyi wird in Hungarn noch eine 

Rolle spielen, — und das schon bey dem nächsten Landtag! — 
Man erwartet von mir also viel — Ob ich entsprechen werde

C Is sor törölve) mir nicht aus — und ich bin mit ihm auf 
einen natürlichen Fuss! —

Nichts macht auf mich einen tiefem, melancholischem Ein
druck — als an einen schönen Tag — in einer verlassenen Kirche 
und Friethof —, wo man nichts als das Gekwitsch von Vögeln 
hört — mich meinen Gedanken zu überlassen —. Ich denke immer 
(néhány szó törölve).3

Ach nie werde ich vergessen das was (egy rövidített név 
törölve)4 mir sagte — „Je souhaite que votre interieur ne soit 
jamais troublé, parcequ’ alors il n’y a plus de bonheur!"

Die Obere Tafel hat sich nie in einem erbärmlicheren Licht 
gezeigt, als den Tag, an welchem der Palatin eine Konferenz 
hielt,6 — und alle Proceres für die factische Imputation7 [25] 
stimmten; — keiner wusste eine */» Stunde früher, was er sprechen 
werde, — und so befahl der Palatin den nächsten Tag dem alten 
Rrunswick,8 ■— mit dem 4.000,000 der Stände sich zufrieden zu 
stellen. — Ist denn das eine Representation?

In der Gesellschaft meiner Lands Leute zu leben — ist eine
a) Az oldallapra jegyezve. b) Széchenyi aláhúzása.

1 B. Eötvös Ignác (1763—1838), az idősebb.
2 Gróf Szécsen Miklós (1782—1871) pozsegai főispán, magy. kanc. tanácsos.
5 Crescentiára, mert fél, hogy meg fog halni.
4 L — Crescentia.
5 Kívánom, hogy belseje sohase legyen háborgatva, mert akkor vége a 

boldogságnak.
6 Ez máj. 25-én lehetett.
7 A túlfizetett adó tényleges beszámítása.
8 Gr. Brunswick József (1750—1827) országbíró.
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harte Aufgabe — The are no Gentlemen.1 Indessen muss man 
auf dem selben Boden mit ihnen stehen — wenn man sie auf 
einen höhern Punkt einstens bringen will.

M[oritz] O’doneP sagt „Bonaparte n’est pás un héros élégant P — 
Welcher Wust von Ideen und Aufklärungen strömt in meinen 

Kopf bey dieser Äusserung. Ich glaube nicht, dass Socrates, Zeno, 
Epictet, Cato, Scipio4 ect. sehr fashionable seyn mochten. — Quel 
Steele d’esclavage de petitesse, de préjugés'"' —! Den Franklin, den 
Washington6 werden solche Leute auch nicht für elegant halten 
— den Bolivár auch nicht, — auser, dass man in Paris einmal auf 
den Boulevarts Damen Hüte sah, — die ä la Bolivár hiessen, — 

(5 sor törölve.)1
Das Unglück macht den Menschen gross —. Der Schmerz 

adelt die Leute — La Martine hörte auf Dichter zu seyn, 
seit dem er glücklich verheiratet ist.8 — (a/2 sor törölve) 
je deviendrois un poltron — je ne voudrois jamais mourirP

1 Nem gentelmenek.
2 O’Donell, Moritz Graf (1780—1843) az országgyűlés helyére kirendelt 

45. sz. gyalogezred ezredese.
3 Bonaparte nem elegáns hős. (Bonaparte =  I. Napóleon (1769—1821) 

francia császár).
4 Sokrates (470—399 Er. e.) görög bölcsész.
Zeno (350—264 Er. e.) görög bölcsész, a stoicismus megalapítója.
Epiktetos (I. sz.) görög bölcsész.
Cato, Marcius, Porcius, Censorius (Major) (234—149 Kr. e.) a szigorú 

erkölcséről és egyszerűségéről híres római államférfi.
Scipio, Publius Cornelius Africanus (235—183 Kr. e.).
5 Milyen százada ez a szolgaságnak, kicsinyességnek, az előítéleteknek.
* Franklin Benjamin (1706—1790) amerikai államférfi, tudós és bölcsész.
Washington, George (1732—1799) amerikai államférfi.
Bolivár .Simon (1783—1830) tábornok, Peru felszabadítója.

(Fashionable — divatos.)
7 Crescentiára vonatkozik.
8 Lamartine. Alphonse Marie Louis de (1790—1869) francia költő 1820.' 

ée 1823-ban megjelent költeményeivel (Méditations poétique és Nouvelles médita- 
tions) a romantikus irány egyik megalapítója. 1823-ban megnősült s egy ideig 
nem jelent meg semmiféle költeménye. De Széchenyi nem találta el az igazságot, 
mert 1830-ban megjelentek Lamartine vallásos érzésű költeményei (Harmonies 
poétiques et religieuses).

2 Ezt így érti önmagára: ha szerencsés volna szerelmében, gyáva lenne é6 
nem akarna soha meghalni.
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[1826 június 9.] [9ten Juny „ich ahnte dass Julie Hunyady1 
jetzt in ihren Wochen sterben wird. —

Die Kinder der Gräfin Langer Zichy, geborne Colloredo,2 
sollen alle (V2 sor törölve). —

(3 sor törölve.)
Nun soll Μ — mit Alexander Erd[ődy] sehr gut seyn.3
II n’y a pas de doute eile finira pas (2 szó törölve),

In freyen Ländern findet man in einzelnen Menschen mehr 
Extravagance, wie in unterdrückten.

Es gibt Menschen die keine so gute Reputation verdienen 
als sie haben — Z[um] B [eispiel] M[iska] E[sterházy].

Andere, im Gegentheil — wie ich —!

Me Spiegel4 sagt von meiner Gesellschaft, Société de boue 
und von den Amerikanern „quel peuple miserable!“

Ist das nicht zum Lachen —

Louis XIV =  Napoleon!]a) [26]

9ten in Cariburg5 gewesen. Molly6 mich wie einen Menschen 
empfangen — auf den man seine Hoffnungen baute — und der 
nicht ruhig hielt — „Ich heiratete (1 szó törölve) nicht — 
und konnte den Schlendrian (1 szó törölve) nicht loben. ( l 4/4 sor 
törölve) — ich betrug mich wie ein Gentleman und hatte die 
lachenden auf meiner Seite.

Der alte Herr — isst 4mal Copios alle Tage. Je ne dis pas

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Gr. Hunyady Ferencné, 1826 július 26-án adott életet László fiának.
2 T. í. a Nagylángi gróf Zichy Jánosné, szül. Colloredo Franciska grófnő 

(1783—1835).
3 Lásd a nov. 17-iki napló feljegyzést.
4 B. Spiegel Babanné, szül. Ligné Flóra hgnő (1775·—1849) a pozsonyi 

dandárparancsnok felesége. Lásd az 1826. április 30-iki feljegyzést.
5 Oroszvárt (Moson m.) id. gr. Zichy Károly miniszter birtokán.
6 Gr. Zichy Ferencné, szül. Ferraris Mária grófnő (1780—1866). A szöveg

ből az ő leányának (Melanie) neve van törölve.
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qu’il n’a point d’äme, — mes au moins — il est assez1 (1 szó 
törlés) — Er ärgert sich, wenn man von einem Buch spricht —. 
Er war ein Energischer Mensch, — dessen Energie aber am meis
ten von seiner Unwissenheit und seinem wenigen Voraussehen 
herrührte. — Er sieht die Gefahren nicht — il ne doute de rien.2 
Alle seine Massregeln gehen auf einige Jahre. — Gründlich ver
stehet er und weiss nicht[s] — alle seine Ideen sind palliatif 
Mitteln — ! C’est un vrai ministre3 hm!

Es ist kein Haus beynahe in dem man mir (4 sor törölve) 
Neulich sagte (1 szó törölve)4 Sie müssen der beste oder 

der schlechteste Mensch seyn, der auf der Welt lebt (5 sor 
törölve) — [27].

[(1 sor törölve) 0, sie wird, sie kann nicht leben (3/„ sor törölve)]3’ 
In England denkt man im Parlament, auf Verbesserungen. In 

Hungarn auf dem Landtag — auf die Erhaltung der Verfassung! 
Hungarn gehört so zu sagen kaum mehr in die Zahl der Nationen. 

[Tableau de la Gréce en 1825 par Jean Cohen gelesen.] a) 
„ — une bataille dévait offrir un spectacle assez curieux 

entre deux armées en quelque sorte invisibles. —5

Le trait le plus extraordinaire de la revolution grecque est 
peut-étre célúi que se prolongeant dejä depuis cinqu ans, 
eile n’ait pas encore produit un seul homme pourvu d’assez de 
talens pour prendre de l’ascendant soit au civil, soit au militaire.“

L’amour de L’indépendance, semblable ä l’amour platonique, 
— anime tout l’univers. —7

a) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 Nem mondom, hogy egyáltalán nincs szelleme, de legalább is eléggé . . .
2 Semmiben sem kételkedik.
3 Ez igazi miniszter hm!
4 Crescentia.
5 A csatának egy elég különös látványt kell nyújtania két bizonyos tekin

tetben láthatatlan sereg közt.
6 A görög forradalom legkülönösebb jellemző vonása talán az, hogy 5 év 

óta húzódva nem mutatott elő egyetlen embert sem, aki elég tehetséges, hogy 
akár polgári, akár katonai befolyást szerezzen.

7 A függetlenség szeretete hasonló a platonikus szerelemhez, lelkesíti az 
egész mindenséget.
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Le nőm seul de sä patrie est une illusion chére ä célúi 
qui en a perdu la realité. ’

Le corps exécutif embrasse et occupe tout. II a herité des 
pachas turcs leur méfiance des inférieurs et leur maniére de 
vouloir tout faire par eux mémes. H m ! a)2

Der Vicekönig von Egypten3 wird den Pelopones ganz unter
werfen, — und sodann behalten. Mit dem Sultan nicht brechen, 
aber durch kleine Gaben und Intrigue seinen Fuss in Europa 
erhalten. Ich, oder ein Mann in meinen Jahren wird es noch 
erleben können, — dass wir an dem König von Egypten Gesandte 
senden. Bien tot cela sera une puissance! [28]

[1826 június 10.] lOten die 110. Reichstag Sitzung. Versieg
lung der Briefe.4

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 A hazának a neve csak kedves illusio annak, aki a valóságban 
elvesztette . . .

2 A végrehajtó hatalom mindent felölel és elfoglal, örökölt török pasákat, 
bizalmatlanságukat alattvalóik iránt és modorukat, hogy mindent maguk akar
nak megtenni.

5 Mehemed Ali (1769—1849), aki segédcsapatokat küldött a török szul
tánnak a görögök ellen.

4 Három kész feliratot pecsételtek le és küjdöttek el: o) az ápr. 9-iki kir. 
leiratra vonatkozót; ebben kérik a feleséget, hogy az 1790/1: 10, 12 és 19 t. c.- 
hez újabb törvényjavaslatot terjeszthessenek fel helybenhagyásra. Az a d ó  ügyé
ben az országos ajánláson felül fizetett adót a beszámítástól nem választhatták 
el. Az országgyűlés 3 évi egvbehívása ügyében nem akarják a kir. jogot érinteni, 
kérésüket akarják csak kifejezni, hogy minden országgyűlés végével a jövő 
idejét határozza meg. Kérik, hogy ily törvényjavaslatot terjeszthessenek elő. 
Köszönik a levelezés engedélyezését a megyék között. Az orsz. munkák sorrendje 
ez lesz: először a kereskedésről, azután az urbáriumról, adóról, a katonaságot 
illető tárgyakról, majd ezekután a correlatiókról, azután a bányászi és a magyar 
kamara ügyéről; köszönik, hogy a törvénycikkeket magyarul is szerkeszthetik.
b) Az adó ajánlásában előterjesztik; 1. hogyan kelljen az országgyűlési aján
láson felül bevett adókat beszámítani; 2. hogyan egyenlíttessenek el az adózó 
népnél kinnlevő tartozások; 3. milyen összeget lehet felajánlani. 1. A beszámítás 
(1822 XI. 1-től 1825 XI. 1-ig) pengő pénzben, egy summába foglaltassák, máso
dik summa legyen az, hogy az 1811/2. ajánlás szerint váltóeédulában a fenti 
3 év előtt mennyit kellene fizetni. Ez hasonlíttassék egybe, hogy kitűnjön, 
mennyivel fizetett felül egyes törvényhatóság a maga tartozásán felül. 4 millió 
adót ajánlanak, de amit felül vettek, a jövő tartozásba 3 részben beszámíttassák.
c) A bánáti vármegyék adójához vetett 83.000 ír t eltörlése iránt,
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[1826 június 11.] Ilten Jubileum procession.1 Dumme Ankündi
gung des Primas, dass alle jene, die während den ersten 3 Tagen 
ins Theater gehen, tanzen — keinen vollkommenen Nutzen vom 
Jubileum haben werden. C[arl] Z[ichy] sehr freundlich mit mir 
— sprach (2 szó törlés).

Auf den Landtag ist nun eine der grössten Fragen — ob 
die Edel Leute von denen Sessionen Contribution bezahlen sollen1 2 — 
die sie besitzen —.

Die grosse Opposition, die diese Sache bey den Ständen 
findet, — die Kleinheit, die mir Pongrátz und Louis Berényi3 
zeigte — geben mir den Maassstab — zur Grösse und zum 
Adel meiner Nation. —

[1826 június 12 .] 12ten Zirkel.4 5 Bey dem Palatinus gegessen. 
Nachmittag in der Donau geschwommen, — mit dem Schif um 
die Insel Pechen1’ herumgefahren. —

L[ouise] der ich einmal gesagt habe, :— voüs remplirez 
toute mon äme, — et quand jé pense ä vous je m’exalte pour 
tout ce qui est beau grand et noble. —6

Sie „si c’est vrai ce n’est certainement pas moi — mais 
c’est la priére que je porté journellement au ciel pour votre 
bonheur ect.7

1 A második búcsújárás.
8 A máj. 29-iki kir. leirat a porták országos összeírását kívánta, hogy 

az adó igazságosabban legyen elosztva e ebben azt kívánta, hogy a jobbágytel
ket bérlő nemesek is összeirassanak. (Molitores quoque ignobiles, proprias Molas 
possidentes, aut tales a Nobilibus in Arenda tenentes conscriptioni subjiciendos 
esse.) Ezt a protestáns rendek ellenezték. Széchenyi igazságosnak ta rto tta, hogy 
ily nemesek adózzanak, Wesselényi ajánlotta, hogy ne szólaljon fel e kérdésben, 
s mivel Wesselényi nem foglalt állást, Széchenyi kiváncsi, hogy befolyásoltatja-e 
magát a református ellenzéki rendek által. (Lásd a június 16-iki feljegyzést.)

3 B. Pongrátz József és b, Berényi Lajos főrendek.
4 Az országos összeírás tárgyában.
5 Pötschen sziget a Duna jobb felén Pozsonytól délnyugatra.
* ön egész lelkemet be fogja tölteni és amikor önre gondolok, mindenért 

lelkesedem, ami szép, nagy és nemes.
7 Crescentia válasza: Ha ez igaz, akkor bizonyára nem én — hanem imám 

(ennek oka), melyet naponként az éghez intézek az ön boldogságáért stb.
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[1826 június 13—15.] 13, 14, löten nach Tallos1 mit Joseph 
Dessöwffy.

Die Meute1 2 in Yató1 auf einen guten Fuss.
M[iska] E[sterházy] amusirte mich mit der Geschichte des 

Herrn von Olgyai.
Es lassen sich 100 Geschichten darauf drücken.

[1826 június 16.] 16ten Sitzung, — in welcher ich mich 
geschämt!8

Alte Zichy krank. Wird es lange nicht mehr machen.
Ob sich W[esselényi] durch den Calvinismus imponiren wird 

lassen?4 5
Hätten wir mehr Blut und Energie — wir wären h  la veille 

einer Revolut [ion]. — Denn kein Mensch sieht die Fehler nicht 
[29] ein und kein Mensch ist zu frieden.

Die Russen sollen grosse Pretent [ionén] machen.8 Ich sehe 
den Krieg mit den Türken unvermeidlich!

In allen unsern Geschäften sehe ich die Wuth der palleati- 
ven und der provisorischen Massregeln.

Von L[ouise] höre ich gar nichts — Ich bin ruhig (3/4 sor 
törlés).

Ο.6 7 — „sagt mir neulich B.6 a été un grand hőmmé, mais 
il n’a pás été un héros élégant.“ Das gibt mir den Schlüssel zu 
vielen Sachen in der Welt.

In dem Beobachter1 ist vor einigen Tagen, — von der zu

1 Tallos község Pozsony megyében és Jato puszta Nyitra megyében, gr. 
Esterházy Mihály birtokai.

2 Falkavadászat.
3 Az országos összeírásról. A besúgók jelentése alapján készült összesítő 

jelentés szerint az ellenzék „sind lauter reformirte Edelleute, die auf Urbarial 
Gründen wohnen, darum konnte der Personal bei all seiner Anstregung nichts 
durchsetzen.“

4 Lásd a június 11-iki feljegyzést és a hozzátartozó jegyzetet.
5 A francia Journal lap hire szerint a porta az orosz ultimátumra a 

választ nem halogathatja, tovább. Csakhamar meg is érkezeit, a két török meg
hatalmazott pedig még júniusban Akkermannban, a tanácskozásra kitűzött 
helyen volt.

6 O’Donell és Bonaparte. Lásd a június 8-iki feljegyzést!
7 ö s te r r e ic h is c h e r  B e o b a c h te r  c. bécsi lap.
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errichtenden Academie ein Artikel [6ten Juny], — in welchem 
Graf Franz Széchenyi 60 m[ille] flforins] Conventions] M[ün- 
zen] dem Lande geschenkt hat ect.

Sie glaubten mich zu ärgern, dass sie nicht Stephan gesetzt 
haben. — Die armen Schlucker.

[ 1 8 2 6  június 17.] 17ten Nacht nach Auspitz.1 In Koptsán2 
das Gestüte im Durchlaufen angesehen. Erbärmlich zurückgegan
gen. Toutes les affaires vont dans le mérne genre. Des cordoniers 
font la cuisine — ect. ect. ou pour mieux dire „les gens font 
tout, — sans en étre du metier. —'*

[1826 június 18.] 18ten. Zu mittag in Auspitz angekommen.
S[ophie] E[sterházy] „ihr einziger Fehler ist, — dass sie 

die Leute immer mistificiren wollen, — und so oft was sagen 
was sie nicht denken; — Man glaubt daher, sie haben keinen 
Character.4

Von L[ouise] sprach sie (4‘/2 sor kivágva [30].
[C’ést, facile d’établir de beaux principes, c’est Γ aplication 

qui en est difficile.5

Aus der Unvollkommenheit der Sprachen entstehet das meiste 
Übel, und der grösste Zeit Verlust auf der Welt.

Es ist kein Wort, das in der Zusammensetzung mit andern 
Wörtern, oder auch ganz allein — seinen Sinn nicht verän
dert — Daher — alle Processe — undeutliche Gesetze ect.

Ich fühle dass man noch eine Art erfinden wird durch 
Nummern zu schreiben — so dass das Geschriebene ewig und 
für alle Begriffe mathematisch stets die selbe bleiben wird. —] a)

f i )  Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Morvaországban
2 Kopesán (Nyitra m.) I. Ferenc, birtoka, nevezetes ménessel.
3 Minden ügy egyforma módon halad. A cipészek főznek stb., stb. vagy 

jobban mondva az embenek mindent tesznek anélkül, hogy értenének hozzá.
4 Helyes megfigyelés volt Széchenyiről.
5 Könnyű szép elveket kitűzni, az alkalmazásuk azonban nehéz.
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[1826 június 19.] 19ten In Auspitz geblieben. Viel von der 
Gabri[elle] S[aurau] und meiner verstorbenen Schwägerin1 
gesprochen. — Mein Herz von Gram erfüllt — Lfouise] wird 
nicht lange leben: — ich habe diese fürchterliche Ahndung.1 2

[1826 június 20.] N B . 20ten nach Wien. Mir ernstlich vorge
nommen (1 sor törölve)3 Mich ganz meinen Lande aufopfern.

Je mehr ich an die Rolle denke, die ich übernommen — 
desto schwerer, unausführbarer, und undankbarer kommt sie 
mir vor. —

In meinem alten degenerirten Vaterland!
Mein linkes Bein mir fürchterlich weh gethan! Welch’scheuss- 

liche Gesundheit ich habe'—. Es muss die Gicht seyn! —
In Öster [reich] bekommt ein verdienter Officier Pension—: 

ein untauglicher Officier wird pensionirt. — Belohnung, Strafe 
endiget in einem Punkt.

Jetzt wird aber jedem Officier, — der wegen Gebrechen die 
Pension erhalten soll — ein Fontane!4 gesetzt, — um zu sehen — 
ob er wirklich, — oder nur schein krank ist. —

Metternich] scheint wirklich (*/2 sor törölve)!5 6
Wie sich England gegen Ostindien“ betragen hat, und noch 

betragt, — gehet das nicht in die Klasse der horreurs — die 
so gross sind, — dass sie aufhören getadelt zu werden?

Kinnmayer wird verhört!!!
S[ophie] Esterházy] sagt mir, dass Gabr[ielle] S[aurau] 

nicht gestorben wäre wenn sie Lamb, nicht geliebt hätte — Wie 
sonderbar — sie starb (néhány szó törölve).

1 Karolina.
2 Mivel az előbb említett két szeretett nő fiatalon halt el, ideges aggodal

mában fél, hogy a most szeretett Crescentia is csakhamar meghal.
3 Hogy Crescentiát a legtisztább szerelemmel fogja szeretni és kerüli.
4 Ellenőrző szerv.
5 T. i., hogy szerelmes a fiatal Leykam Antoinette bárónőbe, ami még 

azért is feltűnő, mert Metternich fia, Viktor (1803—1831) is szerelmes volt belé.
6 Anglia akkor alapozta meg keletindiai uralmát. Előbb segítette a bir- 

mánokat Pegu ellen, majd háborút viselt ellenük 1824-től s bár a láz miatt az 
angol csapatok sokat szenvedtek, az 1826 febr. békekötés értelmében több tarto
mány közvetlen uralmuk alá került. Széchenyi nyilván azon botránkozik meg, 
hogy az alkotmányos Anglia szabad népet leigáz.
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[1826 június 23.] 23ten nach Zinkendorf — Horpáts.

[1826 június 30.] 30ten nach Pressburg. Wir kommen alle so 
auseinander. L[ouise] befindet sich wohl. Gott der Allmächtige 
sey gelobt!

Koháry1 beyläufig den 25ten gestorben! [31]

[1826 július 5.] 4 oder 5ten Wesselényi angekommen
%

[1826 július 6.] 6ten nach Tallos.2

[1826 július 7.] 7ten zurück Sitzung"

[1826 július 8.] 8 te n  d e t to .3.
L[ouise] befindet sich wohl, — sie ist von allen Leuten 

geachtet und geschätzt. (2 sor törölve).

[1826 július 10.] lOten Sitzung.3 Ich gegen die Stände. Nicht 
gesprochen. Wess[elényi] hat es mir angeraten. Clamm4 vor
geworfen.

Mir selbst gefällt eine neutrale Rolle nicht. II faut que je 
dire, que je fasse comme je dois — arrivera ce qui pourra!5

Der Palatin den Mednyansky nach Tirnau geschickt.
In Cariburg gewesen. Mit C[arl] Z[ichy] natürlich und er 

ganz ruhig (72 sor törölve).
Nach Wien angekommen den

[1826 július 11.] Ilten. S[ophie] Est[erházy] kam den selben 
Morgen von Auspitz an (1*/2 sor törölve).

■1 Herceg Koháry Ferenc a magyar kancellár 1826 június 27-én halt meg.
1 Falkavadászatra.
3 A rendek az összeírásra vonatkozó felirattervezetüket 10-én küldötték át 

a főrendekhez. I tt  11-én tárgyalták az ügyet és észrevételeiket még ez ülésből 
közölték a rendekkel.

4 Gr. Clam—Gallas Ede főhadnagy barátja szemére vetette, hogy nem 
szólalt fel.

5 Kell, hogy beszéljek, hogy cselekedjem kötelességem szerint — legyen, 
ami lesz.



78 GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓ I

An mir erzieht, oder p e n t z t a) vielmehr jeder Mensch — „Ich 
muss sehr schlecht seyn, — oder man verlangt zu viel von mir!

Ich nehme die Auflösung der Janitsharen;1 wenn sie wirk
lich beendet ist, — als eine der wichtigeren Ereignisse des 18. 
Jahrhunderts an!

[1826 július 12.] 12ten Viel mit Sfophie] E[sterházy] über 
L[ouise] gesprochen (s/4 sor törölve).

Latzy Fest[etics] erzählt, dass C[arl] Z[ichy] wüthend 
auf L[ouise] ist, dass sie nach Pest ist — oü eile s’amuse 
beaucoup vieux2 — (1/3 sor kivágva) [32] (4 sor törölve), 
[je me suis pensé, que vous étes comme (1 szó törölve) peu de 
caractere ect.]b)3

[1826 július 13.] 13ten Morgens mit, Wessel [ényi] in Zinken
dorf angekomm[en]. (4*/2 sor rörölve).

Abends nach Horpáts.
(4 sor törölve.)
Sie hat mir dann versprochen und so ich ihr, dass wir uns 

gegenseitig alles sagen werden, was man Übles von uns vielleicht 
ausbreiten könnte, oder was wir selbst an einander bemerkten! —

Gloser4 hetzt wegen meinen Irrigation Plan sogar die Bauern 
schon gegen mich auf.5

M[iska] E[sterházy] den 13ten spät abends angekommen.

[1826 július 14.] 14ten wieder weg.
Er behauptet (Ρ/2 sor törölve), Er hat an mir einen discre- 

ten Freund! Voilä c’est un bonheur!

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

* A Wiener Zeitung már július 4-én (jún. 10-iki kelettel) levelet közölt, 
hogy a szultán a janicsárság új szervezését határozta el. A tanácskozások 
közben a janicsárok fellázadtak, mire a szultán kibontván a próféta zászlaját 
megindította a harcot ellenük. Jún. 16-án a vezetőket lefejeztette, 17-én kihir- 
dettette a janicsárság feloszlatását.

3 Ahol ő sokkal jobban mulat.
3 Én azt gondoltam, hogy ön olyan mint (1 szó törölve) kevés jellemű stb.
4 Ügy látszik, nagycenki birtokos volt. Széchenyi Viktor, Gr. Széchenyi 

Lajos levelezése stb. művében Glasernek említi.
5 Széchenyi és Lajos bátyja ez időben Negri mérnökkel csatornát tervez

tettek a Czenk—Pereszteg közti lapályon.
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M[iska] E[sterházy] Je n’ai pás le besoin de parier!1 [33]
Keinen Augenblick gewesen CIs sor törölve) Ich fühle mich 

unglücklich. Mein Leben ist vergiftet. (5 sor törölve.)

[1826 július 16.] 16ten Abends in Presburg angekommen.

[1826 julius 18.J 18ten Sitzung in allen beyden Sälen. Ich habe 
gesprochen."

Nach meiner Überzeugung gegen die Stände.
Wesselényi weg. Er hat es mir wiederrathen.3 Ich werde 

meine Freunde verlieren!
Es muss sich der wahre, edle Mann um das Urtheil der 

Menge wenig kümmern!
[Wesselényi] ist violent gegen den Hof — ich gegen die 

Unmännlichkeit der Stände!]a)
(1V2 sor törölve.)

[1826 július 19.] 19ten Zirkel. Es entstehen Confusionen in 
M. N. 0. ect. weil das A. B. C. ect. nicht stehet. — Bey dem 
E[rz] H[erzog] Ferdinand] gewesen. In Cariburg.

( l l/2 sor törölve.)
S[ophie] E[sterházy] von Gödöllő an. L[ouise] nennt mich 

nicht. — Grasalfkovits] (2 sor törölve). Lintzy ist gegen

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Nincs szükségem, hogy beszéljek.
2 A rendek újabb üzenete az összeírás tárgyában. Széchenyi beszéde Tz 

szerinl: „Gróf Széchenyi Rittmeister erklärte, dass die k. Resolution die Con
scription nicht der Adelichen Personen, sondern bloss der Urbarial Gründe, auf 
welchen der Edelmann sitzt, anbefehle, hier sey demnach kein Eingriff in die 
adelichen Praerogativen, weil auch dieses der Usus in unsern Gespannschaften 
bestättigt, er müsse demnach nach seiner Überzeugung, was er ohnehin bey jeden 
voraussetze, um so mehr des vorigen Nuncii der Magnaten inhaeriren, als diese 
ganze Magnaten Tafel einstimmig und auch ein grosser Theil der Stände Tafel 
für die betreffende Constitution stimmten und sollten die Stände den Magnaten 
nicht beystimmen, so müsse das Factum so wie es ist Sr Majestät angezeigt 
werden.“ A főrendek még ez ülésből átküldték válaszüzenetüket, amelyben a ren
deket a főrendi nézet elfogadására hívták fel.

3 T. i. hogy ne szólaljon fel a rendi üzenet ellen.
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mich. — L[ouise] wollte kaum glauben dass Sophie da ist — 
hatte eine unendliche Freude —. (1 sor kivágva) [34]

(4 sor kivágva.)1
Ich war ganz zu Boden gedrückt. Eine fürchterliche Nacht 

zugebracht. Die Ängsten des Todes empfunden, (J/2 sor törölve)2 
und ich werde mich todtschiessen. 0 Allmächtiger (2 szó törölve)3 
und erdrücke mich ganz! —

[Tini Grasal[kovits] Der Széchenyi hat nicht umsonst 
quittirt. Er hat Ambition — er will die Rolle von Illésházy 
spielen — Wir werden ihn mit dem Hof noch gut sehen!]'0

[1826. júlins 21.] 21ten Sitzung in allen beiden Sälen ange
sagt — und in keinem eine gehalten — um wieder in den Zir
keln zu consultiren.4

Emilie, Paul und Sophie5 bey mir gegessen.
Ich fühle mich gegen die Impertinenz und Grobheit meiner 

Lands Leute alle Tage mehr aufgebracht — Gegen Bernat — 
Vay6 ect. Ich muss mit ihnen brechen. II est indigne d’etre lié 
avec ces gens.b)7 —

[1826 július 22.] 22ten Ich will heute mit Berthold und And- 
rasy8 nach Zinkendorf. a)

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e . bl Ide  ta r to z b a tlk  Széchenyi következő oldal- 
jeg y ze te : „ I I  f a u t  ía i r e  c e n tre .“

1 A törlések Crescentiára vonatkoznak.
2 I tt ez van kitörölve: Cr. wird sterben.
3 A törlések Crescentiára vonatkoznak.
* Az előző napi ülés változtatásának megtárgyalása végett.
5 Pál bátyja meg felesége és Zsófia nénje.
“ Bernáth Zsigmond ungmegvei főszolgabíró és másodkövet; Vay Abrahám 

borsodmegyei alispán és első követ szenvedélyes emberek voltak; valószínűleg a 
júl. 20-iki rendi gyűlésen nyilatkozhattak szenvedélyesen a jobbágytelken lakó 
nemesek adózása ügyében, amikor a főrendek ismételt üzenetére a somogyi követ 
azt a közvetítő indítványt tette, hogy a jelenlegi ily nemesek ne fizessenek, csak 
nzok, akik ezután kapnak ily telket. Bernáth és Vay is, a teljes mentesség 
mellett küzdöttek. Bernáth szenvedélyességét hasonlóképen elítéli Széchenyi 1848 
ápr. 12-iki feljegyzésében. (Lásd Széchenyi István írói és hírlapi harca Kossuth 
Lajossal II. rész 1149. lapját.)

7 Méltatlan ezekkel az emberekkel barátságban (szövetségben) lenni.
8 Gr. Berchtold Antal és gr. Andrássy György.
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Auf dem Landtag kann nun Wichtiges entschieden werden.1 

[1826 július 23.] 23ten Von Zinkendorf zurück.

[1826 július 24] 24ten Sitzung bey den Ständen.1 
Die Sache reift mit jedem Tag.
Neulich mit E[rz] H[erzog] Ferdinand1 2 gesprochen. Er und 

Sie und Alle3 haben einen Abscheu von dem Liberalismus.

[1826 július 26.] Den 26ten [July] soll Julie Hunyady mit 
einen Buben niedergekommen seyn.4 5

[1826 július 28.] 28ten Gehe ich nach Tallos. [3 5 ]

[1826 július 31.] 31ten July von Tallos zurück —

[1826 augusztus l.] lten Sitzung." Ich habe gegen die Stände 
gesprochen. Das Erstemal in Civil Kleidung erschienen.6

1 A főrendek többszöri üzenetére a rendek engedtek eredeti felfogásukból, 
t. i., hogy a jobbágytelken lakó nemesek ne fizessenek adót. Somogymegye köve
tének javaslatára előre látható volt, hogy merev felfogásuktól eltérnek. Ez tény
leg be is következett, mert a júl. 24-iki ülésen már arról tanácskoztak, hogy a 
nemesek a jövőre kizárassanak-e a jobbágytelkekről. A főrendek erre rámutattak 
az ellentétre, hogy ha a nemesek a jövőre fizetnek ily telkek után, miért ne 
fizethetnének a jelenben is. A rendek végre aug. 5, 6, 7. abban állapodtak meg, 
hogy a jelenleg jobbágytelken levő nemesek haladékot (moratorium) kapnak 
életük végéig. Ezt a főrendek is elfogadták s aug. 11-én elegyes ülésen végleg 
megállapították a feliratot, lepecsételték és elküldötték.

2 Nem lehet más, mint Ferdinánd főherceg, a trónörökös és felesége.
3 T. i. az egész uralkodó ház.
1 Ekkor született fia, gr. Hunyady László.
5 A jobbágytelki nemesek adófizetése ügyében.
* Tz. szerint: Graf Széchenyi Rittmeister der heute das erstemal in ungri- 

schen Civil Kleide erschien, sprach sich in ungrischer Sprache ebenfalls wider 
das Nuncium aus: er wollte nicht untersuchen, welcher Theil in diesem Objecte 
Recht habe, denn er vermuthe dass jeden gehörige Einsicht leite und Einsicht 
sey nach der Aussprache eines grossen Publicisten in Frankreich, welchen man 
noch jetzo bewundert, die beste Gesetzgebung: erklärend, dass eine Capacitation 
der Theile gänzlich unmöglich séy, wollte er hauptsächlich wissen, was nun 
zu thun sey? denn über die Repraesentation de Facto non coalitionis Tabularum 
müsse er erzittern — doch behauptete er, dass er in dem vorletzten Ständischen 

Gróf Széchenyi István naplói. III. kötet. 6
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[1826 augusztus 2.] 2ten Nach Cariburg. Dort geschlafen.

[1826 augusztus 3.] 3ten Mit Paul und Emilie1 nach Iván. Cora2 
angeschossen. Mich wie ein Bube erhitzt und betragen.

[1826 augusztus 4.] 4ten geblieben.

[1826 augusztus 5.] 5ten Nach Zinkendorf

[1826 augusztus 6.] 6ten Gross Zinkendorf abgebrannt —

[1826 augusztus 7.] 7ten Nach Horpáts3 geritten. Einen kleinen 
Reitknecht (Czenky) 4 Ohrfeigen gegeben.

[Ich habe 122 Pfund gewogen.]a)

[1826 augusztus 8.] 8ten kam S[ophie] Micherl4 und Er —

[1826 augusztus 9.] 9ten Nach Horpáts

[1826 augusztus 10.] lOten Wi[e]der nach Preshurg zurück!

[1826 augusztus ii.] Ilten  Sessio Mixta. 132te!5

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

Nuncio einen medium Terminum wahrnehme, welcher bereits angenommen wurde, 
und welchen er, da er eben ein so guter Patriot als welch’ immer hier Gegen
wärtige ist — für gerecht halte — die Stände haben neulich selbst den Vor
schlag gemacht, den Edelmann auf Urbarial Grunde, für die Zukunft zu besteu
ern, was demnach heute rechtmässig ist, konnte gestern nicht unrächtmässig 
seyn, zurückzugehen aber hiesse in seinen Augen eben so viel als sich dem 
Gelächter auszusetzen; zuletzt vertheidigte er die Magnaten, welche durch die 
Stände beschuldigt werden, als wenn sie den armen Adel unterdrücken wollten 
— mit dem, dass er gewiss das Schicksal dieser Menschen beherzige, aber auch 
den armen Contribuenten keine neue Lasten auf die Schultern legen könne; seine 
Stimme ging dahin den Ständen durch ein kurzes Nuncium anzudeuten, dass 
nachdem sie selbst die Erkenntniss aussprachen, dass in der Zukunft der Edel
mann, den Urbarial Grund nur mit Leistung der Contribution übernehmen 
könne, sie auch in Ansehung der Gegenwert der k. Resolution beytreten sollen.

1 Pál bátyja és felesége.
- Széchenyi kutyája.
3 Lajos bátyjának birtoka Sopron megyében.
4 Gr. Esterházy Mihály és felesége.
5 Lásd a 81. lap 1. jegyzetét.
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Const [antin] Wartensleben1 will sich in Oedenburger Comi
tat ein kleines Gütchen kaufen! C’est pour me garder de part 
de M[onsieur] Sedlnitzky!2

Während das Staats Geld mit jedem Tag abnimmt — bekommt 
Fürst Louis Jablonow6ky 10/m[ille] ü. W[iener] W[ährung] 
weil er gestohlen hat, — jährliche Pension.3

In Venedig darf der Vice König von Egypten in dem Arse
nal Schife bauen. 0 Khristliche heilige Alliance!4

On ne peut pás rendre un plus mauvais service ä quelquun, 
que de rompre ce charme qui le rend heureux.5

1 Gr. Wartensleben Konstantin (sz. 1780) az 1. vértes ezred kapitánya.
2 Ez azért van, hogy őrizve legyek Sedlniczky úr részéről (Sedlniczky 

József a rendőri főhatóság elnöke volt.)
3 Jablonowski Fürst Ludwig (1784—1864) az osztrák császárság követe 

volt Nápolyban. Thürheim Lulu Mein Leben c. naplójában (II. k. 132—3. 1.) 
így ir Jablonowskiról: Es war ein hübscher Anfang seiner diplomatischen Karriere, 
den gesuchtesten Posten Italiens zu erhalten (t. i. a nápolyi követség), er ver
dankte dies der Protektion Metternichs, den er durch seine schlechten Witze 
unterhalten . . , hatte. Später allerdings musste der Staatskanzler diese Wahl 
bedauern, wenige Jahre hernach wurde Jablonowski wegen übler Aufführung und 
Ungenauigkeit in der Verwaltung gewisser Staatsgelder die durch seine Hände 
gingen, von seinem Posten enthoben.

Majd magyarázza, hogy Jablonowski e bajában hivatkozott br. Koller 
Ferenc (1767—1826) tábornoknak az állami jóváhagyással végrehajtott pénz
ügyi eljárására, amely azonban az osztrák államnak és a tábornoknak is szép 
hasznot hajtott. Jablonowskinál azonban másként állott a dolog. „Jablonowski 
wollte ihn (t. i. Kollert) nachahmen, da er aber auf die Erlaubnis hierzu nicht 
rechnen konnte, spekulierte er eben ohne Autorisation. Als aber allerlei Aus
gaben und besonders seine zügellose Spielwut den ganzen Nutzen aufzehrte, 
bekam der Staat keinerlei Gewinn zu sehen, da derselbe nur zur Deckung der 
Schulden Jablonowskis diente. Da diese immer mehr anwuchsen, wollten schliess
lich seine Gläubiger bezahlt sein, ebenso wie der Fiskus eine Rechnungslegung 
verlangte. Man entdeckte ein Deficit und Jablonowski wurde abberrufen. Metter
nich ersparte ihn allerdings die schmählichen Folgen seiner Handlungen, er erhielt 
sogar durch dessen Verwendung eine Art Pension, von der er noch lebt.

4 Széchenyi megbotránkozott azon, hogy a keresztény velenceiek (akkor 
Austria része) hajókat szállítanak a pogány töröknek, hogy felhasználhassa a 
keresztény görögök ellen.

5 Nem lehet rosszabb szolgálatot tenni valakinek, mint lerontani a varázst, 
mely őt boldoggá teszi.

6*
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[1826 augusztus 12.] 12ten Sessio Mixta1 in welcher die
König [liehe] Resolution in Hinsicht der Imputation und der 
Contribution vorgelesen wurde. [36]

[1826 augusztus 13.] 13ten Lord und Lady Jersey2 ange
kommen. Lord Willars.

[Ich habe die Ruder auf meinem englischen Schif verkehrt 
gehalten — und würde es vielleicht mein ganzes Leben, ohne 
der zufälligen Ankunft des Lord Villars gehabt haben, der
es mir zeigte]a)

[1826 augusztus 14.] 14ten Mit ihnen in Cariburg gewesen.
Der alte Carl führte sie3 und Molly. Vor 3 Tagen sass Mis-
koltzy4 auf Lady Jerseys Platz.

[1826 augusztus 15.] 15ten Gattendorf.5 Bey der Nacht krank 
gewesen; mich übergeben.

[1826 augusztus 16.] Auf Rebhühner gegangen. Nie auf einer [so] 
schlechten Jagd gewesen.

[1826 augusztus 17.] Zirkel.6 2 Unzen Glauber Salz genommen! 
Sehr schwach darauf geworden.

Gr[af] Ferdinand Pallfy lässt den pension [irten] Major

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Felolvasták az 1826 június 10-iki feliratra leküldött július 21-iki kir. 
választ az adó tárgyában. A király a felajánlott 4 milliót keveselte, 5,075.000-et. 
kívánt pengő pénzben, az imputatióra pedig megmaradt előző álláspontján, t. i. 
hogy ne számíttassák be semmi az adóba.

2 Jersey, George Child 5 earl of (1773—1859) és felesége, szül. Fane 
Sarah Sophia, a 10. Westmoreland earl leánya (Széchenyi régi ismerősei, lásd 
II. k. 296. 1.), továbbá fiuk Viliiére, George August Frederick (1808—1893) a 
későbbi 6. earl of Jersey.

3 Gróf Zichy Károly miniszter vezette két menyét, Crescentiát és Ferraris 
Máriát.

4 Miskolczy István (sz. 1782) főszolgabíró, kamarás, Bihar követe.
5 Gáta (Moson m.) község a Sopronba vezető úton a Lajta mellett, gr. 

Esterházy Kázmér birtoka.
6 A legutóbbi kir. leiratban kívánt adó ügyben.
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Jamais auf der Jagd fangen, — das Gewehr nehmen. Dieser for
dert ihn auf Blei. — Sie versöhnen sich wieder.

Degeneration der Pallfischen Familie. —
Caroline Kaunitz ist in Doberau närrisch1 —
Oberst Pestel2 und 4 andere, sind in Russland aufgehenkt — 

Sie waren zum 4 Theilen verurtheilt! —

[1826 augusztus 18.] 18ten Zirkel.3 Nachmittag nach Wien.

[1826 augusztus 19.] 19ten Mit Lady Jersey bey Sir Henry 
Wellesley4 gegessen. Die Lady Georgina heisst die Americaner 
un peuple misérable.

[1826 augusztus 20.] 20ten Mit Lady Jersey in Augarten 
gegessen. Sie ist nach St. Pölten — ich wieder nach Presburg —

[Earl of Jersey Berkerley Square London.]a)
Sitzung bey den Ständen.5
Ich bin immer krank und leidend

[1826 augusztus 21.] 31ten Sitzung bey uns. Ich zweymal mit 
den Ständen gesprochen6 Louise ist angekommen.

G[ene]r[al] Spiegel7 „ich habe heute beym Palatinus 
gegessen und man sagte mir, dass es ein Vergnügen ist sie zu 
hören, — die andern sollten es aber lieber bleiben lassen.“ [37]

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Gróf Kaunitz Karolina (sz. 1801), aki iránt Széchenyi 1818-ban nagyon 
érdeklődött. (Lásd I. k. 286. 1.) 1830-ban gr. Starheinberg A. Gundakar, Széchenyi 
sógora vette el,

1 Lásd a 6. lap 5. jegyzetét.
3 Lásd a 84. lap 6. jegyzetét.
4 A bécsi angol követ, sir Wellesley Henry (1773—1847) és felesége, szül. 

Georgiana Cecil (Salisbury marquess leánya) (1786—1860).
5 A legutóbbi kir. leiratban kívánt adó ügyében.
6 Ferstl főkomisszárius összesítő jelentése szerint ellenzéki értelemben szó

lalt fel (a rendek mellett). Csiba, Ds. nem említi.
„Széchenyi war der Meinung man solle lieber weniger als mehr geben — 

schloss sich übrigens ganz an das Nuncium der 2-ten kammer an.“ A másikra 
csak megemlíti, hogy 7-en szóltak a rendek mellett, köztük Széchenyi.

7 A pozsonyi dandárparancsnok.
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„Die Geschichten von Kapuvár verlangt Nemesis Rache?“*1’
Ich bin seit 2 Wochen krank. Ich leide an einem cronischem Übel.

[1826 augusztus 22.] 22ten Ich war so glücklich L[ouise] end
lich wieder zu sehen. Sie ist blass und unendlich still. — 
(1 sor törlés).

Sitzung bey uns.1 Der Palatinus wird mit dem nächsten 
Male eine trockne Antwort von mir erhalten.

[1826 augusztus 23.] 23ten Sah ich L[ouise] wieder. (V 2 sor 
törölve.)

[1826 augusztus 24.] 24ten Nach Trautmansdorf.2 M[iska] 
E[sterházy] krank.

[1826 augusztus 25.] 27ten Nach Grämet Neusiedel.3

[1826 augusztus 26.] 26ten dort geblieben — und auf den Abend 
nach Zink[endorf]

[1826 agusztus 27.] 27ten Horpáts, wo die Familie Wurmbrand4 
gewesen ist. Abends nach Zinkendorf.

[1826 augusztus 28.] 28ten Nach Oedenburg. Wein Speculations 
Sitzung.

[1826 augusztus 29.] 29ten Auf den Damm von Esterhaz auf 
Moossschnepfen.5 13 geschossen. Es waren sehr viele — hielten 
aber nicht. Infam zu gehen.

[1826 augusztus 30.] 30ten War die Familie Wurmbrand in 
Zinkend [orf],

[1826 augusztus 31.] 31ten Kann den Augenblick nicht erwar
ten nach Presburg zu gehen.

a) A z o ld a lla p ra  jegyezve.

1 A legutóbbi kir. leiratban kivánt adó ügyben.
2 Alsó-Austriában, a Lajta mellett.
s Alsóausztriai község Laxemburg közelében.
4 Lajos bátyjának apósa; gr. Wurmbrand Henrik, Gundakar (1762—1847) 

Karolina császárné és királyné főudvarmestere, továbbá felesége, szül. Ledebur- 
Wicheln Sidonia bárónő (1775—1833) és talán leányaik.

5 Sárszalonka.
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[1826 szeptember 1.] lten Nach Presburg. Mich so isolirt gefun
den. Wie mich es kränkt nicht dort seyn zu können, wo ich so glück
lich wäre.

Des Abends L[ouise] im Theater gesehen und gesprochen 
(2 sor törölve).

[1826 szeptember 2.] 2ten Zirkel.1 Beunruhigende Nachrichten 
Néograd geviertheilt. Commissairs! Franz Pallfy „— es kommt 
ein Lager1 2 3 4 hierher.“

Ich war wegen dem Casino beym Beckers.8
Ich habe alle Lust des Lebens verlohren, mich interessirt 

gar nichts mehr —: alles was ich mache ist gezwungen. [38.]
[Fáy András Meséi és Aphorizmái 1825 gelesen — Mémoires 

de Ségur I. und II. Theil gelesen.

Obere Stock

Bad

Garde
Meuble

Vor
Zimmer

Schlaf
Zimmer

Untere Stock Bibliothek
Vor Schlaf

Zimmer Zimmer
4

1 Az adó ügyben. Ezenkívül elegyes ülés is volt. Ezen az aug. 30-iki kir. 
választ olvasták fel a nógrádmegyei ügyben. I t t  ugyanis aug. 21-én olyan uta
sítást adtak követeiknek, hogy a jobbágytelken levő nemesek összeírása és adó
zása ügyében ellenálljanak. A királyi leirat szerint a király, mint a törvények 
őre nagyobb baj elkerülésére kir. biztost küldött ki az ügy megvizsgálására.

2 T. i. katonaság.
3 Beckers József (1764—1840) a nádor főhadsegéde. Ez a Peeti Kaszinóra 

vonatkozó első nyom. Kétségtelenül bizonyítja, hogy Széchenyi felsőbb engedélyt 
kért annak létesítésére.

4 így akarta cenki lakását átalakítani.
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D. Fesslers Rückblicke1 gelesen.]a)
Sessio Mixta. Es wurde ein königliches] Rescript, gegen 

das Benehmen des Neograder Comitat [s] vorgelesen. Die Urhe
ber werden wegen Notam infidelitatis citirt — ein Commissair 
dahin gesendet — und es kann ein Kopf fallen. C’est le commen
cement!2

Louisen Mutter3 angekommen. (’/2 sor törölve)
Felicie4 Geburstag.

[1826 szeptember 3.] 3ten War ich in Cariburg mit Odonel. 
Christianne5 gesehen. W e l c h e  E r i n n e r u n g e n b) bestürmten mich. 
(4 sor törölve)

[1826 szeptember 4.] 4ten Sitzung0 in allen beiden Sälen. Ich 
habe lang und gut gesprochen.7

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e , b) Széchenyi a láh ú zása .

1 Ségur, le comte Louis-Philippe de (1'53—1832): Mémoires, ou Souvenirs 
et Anecdotes. 1824. Dr. Fessler Ignác Aurél (1756—1839) történetíró: Rückblicke 
auf eine 70 jährige Pilgerschaft c. műve megmaradt Széchenyi könyvtárában.

5 Ez a kezdet!
3 özv. gr. Seilern Eárolyné szül. Wurmbrand Maximiliana grófné (1770—1838).
4 Crescentia mostohaleánya, Zichy Felicia grófnő.
5 Hg. Lichnowsky Károlyné, szül. Thun Christina grófnő (1765—1841). 

A találkozás lelki szenvedéssel telt múltra emlékezteti. Christina nagynénje és 
nevelőanyja volt lady Meade Selmának, akibe Széchenyi 1818-ban szerelmes volt. 
(Lásd az I. kötetben.) Egyúttal emlékezetébe tolul Karolina is, akinek Christina 
szintén nevelő anyja és nagynénje volt. Reájuk vonatkozik a törlés.

• Az adó és imputatio tárgyában. E mondatban „ut v u ln u s  constitutionis 
solum per numericum imputationem resanari possit“ a vulnus volt az- ellentét 
tárgya a két tábla közt, a főrendek ezt akarták kihagyni.

7 Az egyik besúgó szerint: Graf Széchenyi Rittmeister war der einzige 
der das Nuncium der Stände verfocht und schloss sich nach der Widerholung 
seiner vorhinangegebener Äusserung den Ständischen Prinzip an.

M. G. szerint: Von der Opposition eprach heute nur Gr. Széchenyi Ste
phan, sich für die Stände erklärend, welcher unter andern sagte: ein guter Haus
vater trachtet seine Ausgaben nach den Einnahmen einzurichten, dass jetzt der 
Contribuent schlechter stehen müsse als sonsten, das können wir am Besten von 
uns selbst wissen, das beweist, dass schon bei mehreren Contribuenten durch die 
Exequutionen das national Capital selbst angegriffen worden, wir müssen dem
selben auch mit Thaten helfen, was ich meiner Seite immer zu thun entschlossen 
bin, worauf ihm der Palatin erwiderte, er habe sehr viel Wahres gesagt, läug- 
nete aber, das national Capital in mehreren Orten angegriffen worden zu sevn,
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M[iska] E[sterházy] und sie von Tallos angekommen. 
(2V2 sor törölve.)

[1826 szeptember 5.] 5ten Sitzung1 in allen beiden Sälen.

[1826 szeptember 6.] 6ten Zirkel.1 Ganze Familie Zichy speisste 
bey dem Palatinus. Mich hätte man auch einladen können. 
Solcher Ehre sind wir aber nicht würdig! —

(2 sor törölve)
[Baidock2 ist den 5ten oder 6ten in Yato angekommen.
„Memoires de Ségur Ilten Theil gelesen.
Fáy András 1825 gelesen.“] a)

[1826 szeptember 7.] 7ten Nach Szered. Viel Zug im Hause. Sehr 
dicke Mauern. Carl3 27 Jahre alt, 4 lebende und ein auf dem 
Weg sich be- [39] findender Knabe. Welche Mitfresser. Gäst- 
zimmer ober dem Stall!!

[1826 szeptember 8.] 8ten Nach Yato.

[1826 szeptember 9.] 9ten Zurück nach Presburg.
Nachmittag mit G[eorg] K[arolyi] und A[ndrásy] L[ouise] 

besucht. Zu meinem Erstaunen angenommen worden. Sie sieht 
übel aus — Mir scheint (3 sor törölve)

[Ich bin überzeugt, dass das Menschliche Wissen ohne 
Grenzen vorwärts schreiten wird. II n’y a rien qui puisse areter 
d e s o r m a i s h) la Civilisation.4

Die Krankheit der Hungarn ist „immer etwas zu bitten — 
sey es ein Titel, ein Orden ect.“

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e , b) Széchenyi a láh ú zása .

machte einen Unterschied zwischen legalen, minder legalen und noch anderen 
praestationen des Contribuenten, indeme er die Contribution unter die meistens 
legalen zählte; übrigens haben wir uns vorgenommen hier §.-im das nun- 
cium vorzunehmen.

1 Üzenetváltások az adó és imputatio tárgyában.
2 Angol lovász, a falkavadászat fogadott szervezője és mestere.
3'Gr. Esterházy Károly (1799-»-1856) a pozsonymegyei Szered ura 1820-ban 

elvette b. Perényi Antóniát. (1801—1847)
4 Semmi sem képes ezután feltartóztatni ezentúl a művelődést.
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Wenn wegen der Neograder Geschichte Blut fiiessen sollte — 
so werden dann viele fallen, car il n’y a que le premier pas, 
qui coute.1

Wie wenige Menschen wissen'das, was eine Constitution ist!
Bug — jargal gelesen.2 Ganz-hübsch.]a) b)
144te Sitzung.3 Eine neue, nicht gute Resolution. — Es ist 

allenthalben die Seite gespannt. Mir kommt der Augenblick 
so vor, — wie das Jahr 1788 est in Frankreich. Reaction, 
Revolution ect.

L[ouisen] Mutter weg.

[1826 szeptember 9.] 9ten (1 sor törölve) Die Nacht nach Wien. 
(9 sor törölve)

[1826 szeptemper 10, li.] 10, Ilten in Wien geblieben.

[1826 szeptember 12.] 12ten Mit Earle4 nach Zinkendorf.

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Mert csak az első lépés nehéz.
2 Hugo Victor (1802—1885) francia költőnek 1826-ban megjelent regénye, 

amellyel a romanticizmus ösvényére lépett.
3 Az adó és imputatio végső simításában megegyeztek. E szerint rámutat

nak, hogy a katonaságot kevesbíteni kell a békében s így marad másra is pénz; 
az ajánlott adó elég, többet a nép nem bír el; az említett külföldi kereskedelmi 
szerződések csak a jövőben lesznek eredményesek; sajnálják, hogy az örökös 
tartományokkal kötendő kereskedelmi egyezségnél a felség nem méltatja az ország 
függetlenségére vonatkozó kívánságokat, mert tapasztalat szerint az örökös 
tartományokra kedvezők; az imputatióhoz továbbra ragaszkodnak.

Azután elegyes ülésen a június 10-én (lásd ott) felküldött felterjesztésre 
érkezett aug. 23-iki kir. leiratot olvasták fel. E szerint a) a 3 évenként tar
tandó országgyűlésre és levelezésre vonatkozó törvényjavaslat felterjeszthető;
b) adó és imputatio ügyében külön resolutio jön; c) a rendek fogjanak hozzá 
a 3. kir. pont tárgyalásához és terjesszék elő erre vonatkozó törvényjavaslatu
kat; d ) a bányászatnál a kívánt személyek ügyében határozat történt, az 
urbariale ügyében nem szükséges; e) a kir. kamara berendezése kir. jog; f) a 
törvények csak latinul szentesíttetnek; g ) 4 hét alatt jelentsék, hogy a depu- 
tationalis munkákat hogyan akarják tárgyaim.

4 Earle Charles angol tőkés (Wiener Zeitung [IX. 21.] elutazást rovata 
szerint).
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[1826 szeptember 13.] 13ten Auf Schnepfen gegangen. G[eorg] 
Károly angekommen. Earle weg

[1826 szeptember 14.] 14ten gejagt.

[1826 szeptember 15.] 15ten Wieder nach Pressburg [40]. 
L[ouise] im Theater gesehen.
(7 sor törölve).

[1826 szeptember 16.] 16ten (4 sor törölve)

[1826 szeptember 17.] 17ten Steinbach1 sagt mir, dass C[arl] 
Z[ichy] der junge, die Geschäften des Grasalk [ovich] übernimmt.1 2 
Sagt nichts Gutes im Voraus.

Earle angekommen. Neograder Angelegenheiten vorgenommen. 
Sie geben nach und legen die Sache anders aus.3

Auf den Abend bey L[ouise] in der Loge (1 sor törölve.) 
Er freundlich. (2 sor törölve.) Er zu mir (2 sor törölve)

[1826 szeptember 18.] 18ten ist L[ouise] nach Ürmény. Zirkel 
in dem die Neograder eingelenkt ect. haben! Was ein Mann 
gesagt hat, soll er auch souteniren können, um nun so mehr 
ein ganzer Legislativer Körper.4

C. hat auf den Abend gespielt —i [41]

1 Steinbach Ferenc kir. jogügyi igazgatósági ügyvéd.
* Valószínűleg arra vonatkozik, hogy ifj. [gr. Zichy Károly (1785—1876) 

(Ferenc fia) lesz a herceg Grassalkovich Antal vagyonának zárgondnoka.
* Gyurcsányi Gábor, alispán és első követ jelentette, hogy új utasítást 

kapott; kérte ennek felolvastatását és tárgyaltatását.
4 Gyurcsányi Gábor szerint az új utasítás mutatja, hogy a megyébe nem 

lehet kir. biztost küldeni, még kevéebbé egyeseket^megbüntetni; kérte a rende
ket, pártfogolják a megyét. A megye másik követe Prónay János felolvasta a 
megyei utasítást, amely szerint a megye sohasem akarta a rendek iránti tiszte
letet, a király iránti hűséget sérteni, sem pedig valamely törvény iránti enge
delmességet megtagadni. Izsák szatmári követ javaslatára elfogadták, hogy a 
felség elnézését kérik és hogy álljon el a további eljárástól. Ily felirat ment 
szept. 23-án a királyhoz, de ez szept. 29-iki leirata szerint a vizsgálattól nem 
állott el.
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[1826 szeptember 19.] 19ten Sitzung bey den Ständen.1 Ich nach
mittag mit Earle nach Wien.

[1826 szeptember 20.] 20ten In Wien geblieben. Louis Schön
feld2 heiratet Fanny Hügel — noch ist es ein Geheimniss.

[1826 szeptember 21.] 21ten in aller früh in Presburg ange
kommen. Sitzung bey uns,3 Mein 35tes Jahr erreicht.

[1826 szeptember 22.] 22ten Sitzung bey uns,3 mit M[iska] 
Efsterházy] nach Tallos. (4 sor törölve)

[1826 szeptember 23.] 23ten Blieben L[ouisen] bis nachmittag 
in Tallos. — L[ouise] an S[ophie] E[sterházy] (4 sor kivágva)

[Du weisst die Welt ist böse — und weiss Gott, dass mein 
Gewissen rein ist.]8)4 S[ophie] erzählte mir das Alles. —

Ich fühlte Todes Bitterkeit in meiner Seele.
M[iska] E[sterházy] zu S[ophie] (7 sor törölve)

[1826 szeptember 24.] 24ten Bin ich in Yato gewesen! (1 sor 
törölve).

Die kleinen Wolk[enstein]5 sollen so b r e n n e n d h) seyn — dass 
man mit jedem Moment ein Unglück befürchten muss. (2 sor 
kivágva) [42]

[There is an ebb and tied in the human affairs ect.6
Der Glückliche versammelt alle Menschen um sich — den 

Unglücklichen fliehen alle — So als ob das Glück erblich — a)

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e , b) S zéchenyi a lá h ú z á sa .

1 A rendek felirattervezete az aug. 23-iki kir. leiratra (lásd 90. lap 3. jegy
zetét), továbbá a nógrádi ügy (lásd az előző jegyzetet). Az első további tárgya
lásán Széchenyi nem volt jelen. A felirat az okt. 6-iki ülésből küldetett fel.

2 Gróf Schönfeld Lajos kapitány Grünne Rosalia grófnőt vette el.
3 A rendek üzenete az aug. 23-iki kir. leirat ügyében. 22-én elegyes ülésen 

felolvasták az országos összeírás tárgyában érkezett szept. 13-iki kir. leiratot.
4 Crescentia szavai Esterházynéhoz, természetesen Széchenyi szerelméről.
5 Gróf Wolkenstein Pauline és Erzsébet ikertestvérek. Előbbi 1830-ban 

gróf Bellegarde Henrik huszárkapitány, a másik 1830-ban gróf Wolkenstein 
Károly felesége lett.

6 Az emberi dolgokban van emelkedés és esés.
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und das Unglück anstossend wäre! — Und wer weiss, ob das 
der Fall nicht ist.]a)

Ich halte nichts auf Vorurtheile — Sonderbar ist es aber 
doch, dass wir den 22ten gerade 13 waren — und ich eigentlich 
der war, — der keck ausbleiben hätte können. Mir ist es unheim
lich L[ouise] in Ürmény zu wissen.1

[18i6 szeptember 25.] 25ten gejagdt.

[1826 szeptember 26.] 26ten detto — Ein Mann der immer 
mässig und nüchtern ist — und der schweigen kann — der 
gewinnt früh oder spät gewiss ein Übergewicht — über seine 
Mitlebenden.

(1 sor törölve.)

[1826 szeptember 27.] 27ten Wi[e]der gejagdt.

[1826 szeptember 28.] 28ten Nach Ürmény mit M[iska] Ester [házy] 
und G[eorg] Károly. Erfahren dass der alte Zichy sterbend ist.

[1826 szeptember 29] 29ten Nach Presburg. (2 sor törölve.)
[Der alte Zichy ist den 28ten um 4 Uhr morgens gestor

ben. In Presburg freuten sich die Leute — und so im ganzen 
Lande — über seinen Tod. Es ist ein Unglück gehasset — und 
von einem ganzen Lande gehasset zu werden. Ob er das ver
dient hat, das weiss der Gott.]a)

[1826 szeptember 30.] 30ten Nach Zinkendorf. (74 sor törölve.)
Election geritten. Das erste Pferd das ich geritten, das 

durchaus nicht nach hause gehen will — vom Haus weg hitzig 
gehet — und gegen das Haus gar nicht anzutreiben ist.

[1826 október l.] l t e n  geb lieben .

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Ott halt meg Gabriella meg Karolina, azért kellemetlen reá, hogy Cres
centia is ott van, fél, hogy ő is meghal.
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[1826 október 2.]NB2ten nach Horpáts den Plan meiner Canale1 
an Louis gegeben — von ihm hoch behandelt worden.

[1826 október 3.] 3ten in aller Früh nach Apaty2 — wo ich 
meinen Bruder und die Emilie in der grössten Bestürzung fand. 
Kalman3 hat sich den 23ten Sept[ember] einen Topf siedenden 
Cacao auf den Kopf gerissen.—

Ich glaube, dass er sterben wird.
Die Bemerkung gemacht — dass in meiner Gegenwart nicht 

viel Unglück geschieht — und dass von allen dem Unglück, 
das ich schon in meinem Leben ahndete — beynahe nichts einge
troffen ist.

[1826 október 4.] 4ten Nach Zinkendorf. Bin sehr ruhig im 
Innern, — und kann mich wieder beschäftigen —

[1826 október 5.] 5ten Nach Presburg. ( 3 1/2 sor kivágva.)a) [43] 
(4  sor törölve.)

Gestern mit Cz.4 gesprochen — Welcher oberflächliche — 
eingebildete, armselige Kerl! —

[1826 október 13.] 13ten Von Tallos nach Presburg geritten.

[1826 október 14.] 14ten Zirkel.

[1826 október 15.] löten (21/2 sor törölve.)
Meine Gesundheit wird mit jedem Tag schlechter.

[1826 október 16.] 16ten Zirkel. Fr[anz] Pallfy’s Angelegen
heiten. Gravamina.

[1826 október 17.] 17ten Bey C[arl] Z[ichy] gewesen.

a) Széchenyi id e ta rto zó  o ld a ljeg y zé te  (2 sor) tö rö lve .

1 Lásd 1825-iki jegyzeteit. (II. k.) Ekkor sokat foglalkozott e kérdéssel. 
A terveket ekkor Negri mérnök készítette, később Beszédes József.

2 Pál bátyjának birtoka Vas megyében.
3 Gr. Széchenyi Kálmán (1824—1914).
4 Gr. Szapáry Sándor.
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[1826 október 18] 18ten Deputations Sitzungen.1
[Fáy András Kedv csapongásit I, II 1824 olvastam.
Kisfaludi Sándor Gyula szerelmét olvastam.
Grundsätze zur Vervollkommung der Pferde Zucht von Justi

nus gelesen.
Woodstock von Sir Walter Scott gelesen.2 Langweilig ohne 

Gränze.]a)

[1826 október 19.] 19ten Bey L[ouise] vorgefahren nicht ange
nommen worden.

Sie gehet nicht aus — empfangt wenig Leute — beschäfti
get sich viel —. Ich liebe sie mehr wie jeh. Sie ist ein Engel 
eine Heilige. Mein Inneres ist zerrissen. Wen werde ich sie wieder 
sehen. (6 sor kivágva) [44] ich an jene Augenblicke denke, — 
wo ich in ihrer Nähe war — ihr Kleid aus ohngefähr berührte — 
in ihre Augen blickte — ; und wie viele Jahre sind in dessen 
über mein kahles Haupt dahingeschwunden. Ich lebe, ich athme 
kaum — und wie brennend ist noch meine Liebe.“

[1826 október 20.] 20ten Deputationen.

[1826 október 21.] 21ten Vermischte Sitzung.3 Resolution wegen 
der Contribution.

Alexander] Csá4 (3/4 sor törölve) durch 17 Jahre den 
Hof macht — und nun mit ihr 10 Jahre eine Liaison hat ect.

Wie wir uns nach dem Spazierreiten trennen, sagt er mir.

a Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 A ezept. 30-iki ülésen a hátralevő tárgyak kidolgozására küldöttségeket 
óhajtottak a gyorsabb elintézés végett. Az okt. 2-iki ülésen 3 ilyen küldöttség 
tagjai jelöltettek meg. a ) Gr. Cziráky Antal főtárnok elnökletével a magánosok 
közti pénzbeli viszony (a correlatiok); b) az indigenatusért való folyamodások;
c) a nádor elnöklete alatt a királynénak felajánlott díj felosztása tárgyában. 
Széchenyit a nádor a 3. bizottságba jelölte ki.

2 Fáy András Kedvcsapongások 1824. Elbeszélések. Kisfaludy Sándor 
Gyula szerelme. Rege tíz énekben. 1825. Justinus, Johann Chr. Allgemeine 
Grundsätze zur Vervollkommnung der Pferdezucht, anwendbar auf die übrigen 
Hausthierzüthten. Wien. 1815. Scott, Walter: Woodstock e. regénye.

3 Okt. 17-iki kir. leirat a szept. 11-iki felterjesztésre.
4 Gr. Csákv Sándor.(1780—1850) Szepes megye követe.
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Du gehest gewiss zur Cr[escence], überhaupt bist Du ein geschei- 
der und feiner Kerl! Ah s’il connoissoit ma misére!1

Ich frage wenn ich pfiffig gewesen wäre — hätte ich’s 
anders richten können! Gottlob, dass ich es nicht war —

[1826 október 22.] 22ten Einen traurigen Tag gehabt. Ich 
bemerke, dass C[ärl] mit mir nun wirklich ernsthaft eifert: 
L[ouise] gehet nicht aus, und ich kann sie bey sich nicht sehen. 
Je suis exilé de Sa Société.1 2

Ferdinand3 angekommen. Mein Herz und mein Kopf in der 
höchsten Bewegung. Die Öde meiner Zukunft ganz empfunden.

[1826 Október 23.] 23ten Zirkel.4 5

[1826 október 24·] 24ten Morgens um 3 Uhr Offene Vorhänge 
und Licht bemerkt. Sie krank geglaubt. Todes Angst ausgestan
den. Alle Combinationen [45J die ich machen konnte trafen ein, 
dass sie sterben w'ird — ehe 10 Monate vergehen. — In einer 
5 Ständigen Agonie gelebt — so dass ich den Todt Schweiss 
von meiner kalten Stirne mir 100-mal abtrocknete — und meine 
Adern und mein Herz glühten.

Um 8 Uhr erfuhr ich, dass C. in S. N (törölve)" — 
L[ouise] ganz allein in Presburg, aber ganz wohl ist.

Nach Zinkendorf geritten. In Fraunkirchen6 gewechselt.

[1826 október 31.] Bis 31ten in Zinkendorf und Horpátsch 
geblieben. Viele Waldschnepfen. Ich gut geschossen. Gesund und 
im Innern ruhig. Gewinne das Landleben lieb.

[1826 november 1.] lten nach Presburg. Je länger der Landtag 
währt, desto fester [e] Überzeugung bekomme ich, — dass wir 
Hungarn keine Freyheit babén, sondern nur einige Privilegien.

1 Oh ha ismerné nyomorúságomat!
2 Száműzve vagyok a társaságából.
3 Sógora, gr. Zichy Ferdinánd (1783—1869) tábornok.
4 Az okt. 17-iki királyi leirat (adó) ügyében.
5 C(arl) in S(ankt) N(iklo) t. i. Lébény Szent Miklós (Mosony m. gr. 

Zichy birtoka).
6 Boldogasszony mosonmegyei helység.
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In Wien glaubt man, dass die Freyheit der hungarischen 
Edel Leute nur in dem bestehet — nichts zu zahlen.1

Sie glauben, dass wir weiters keinen Einfluss in das Regi
ment haben — Und de facto ist es wahr!

Nie wird Rungarn irgend einen Grad von Höhe erreichen — 
bevor der reichere und mächtigere Theil des Adels — die Gesell
schaftliche Freyheit, von der Natur Freyheit unterscheiden wird 
lernen.

[1826 november 2.] 2ten Morgens. Gott weis, wie schwer es ist — 
L[ouise] so wie ich auzubeten, und nicht einmal erfahren zu 
können — ob sie hier ist — ob sie wohl ist!

Wie lang schien mir ein Tag, erst vor Kurzem, wenn ich sie 
nicht sah, [46]a) jetzt vergehen Wochen, ohne dass ich nur 
etwas von ihr höre!

Allons, de la Philosophie, — du travail — Enthusiasme pour 
tout ce qui est beau et vertueuxP

Der Junge Merveldt bey Vincent Chev.1 2 3 benimmt sich matt!

[1826 november 3.] 3ten Zirkel.4 — Was ist besser, wenn wir 
wegen der numerischen Imputation nachgeben, — oder den Pala
tin als Intermediator hinauf zum Kaiser senden? Mir scheint 
allerdings das Erstere.

Lory Fuchs5 ist hier durchgereiset. Sie war viel bey L[ouise].

a) E  laphoz ta r to z ik  S zécheny i következő o ld a lje g y z e te : A ’ M W aise, so 
sc h re ib t M (iska) E (s te rh áz y ) an  d ie  k le in e . —

1 Éppen az adó ajánlás volt napirenden.
2 Rajta az életbölcseeéggel, munkával lelkesedéssel minden iránt, ami szép 

és erényes.
3 Mérvéit, Maximilian Friedrich Graf (1797—1849) mint a 4. vértes ezred 

kapitánya a párizsi követségnél volt beosztva b. Vincent Károly (a 4. vértes 
ezred tulajdonosa) párizsi nagykövet mellé.

4 Az adóajánlás volt napirenden. A nov. 20-iki országos ülésen 
a komáromi követ javasolta, kérjék fel a nádort közbenjárónak: ismertesse el 
a királlyal a beszámítás igazságát, eszközölje ki, hogy a törvénytelen hátralékok 
elejtésében megegyezzen, ennek ellenében a rendek a számszerinti imputatiotól 
elállanak; hogy az adó nagyobbítását ejtse el, mert a nép szegénysége miatt 
nem lehet az adót növelni. Ezt a többség elfogadta. Erről volt szó a kér. ülésen is.

5 Gróf Fuchs Ferencné, szül. Gallenberg Eleonóra grófnő (1786—1842).
7( író i S zéchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .
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Gestern ist Ο —1 auf den Abend zur L[ouise]. Er fand ihre 
Schwester, ihre Mutter und Lory. Heute sagt er mir im Thea
ter „Cette pauvre C ne peut pás se remettre de la mort du 
vieux Zichy — eile en est beaucoup plus affligée que les 
M(törölve) c’est vraiment touchant“.1 2 3 ·— Ein Blitz fuhr durch 
meine Brust —. (1 sor törölve)

M[iska] E[sterházy] kommt von Wien. Alle Leute traini- 
ren darauf los. Bremberg“ brachte 2 Trainers. Sie sind überzeugt, 
dass ich einen .trainer versteckt halte.

Ich ahnde, dass ich nicht viel gewinnen werde.
Franz Liechtenstein]4 gehet nach Persien.
(2 sor törölve.)5
Es muss etwas vorgefallen seyn.
S. me donne le Conseil de me marier, — mais seulement 

pas Mel , ou de faire un Voyage de deux ans, au moins.6 (s/4 sor 
kivágva). [47] (2 sor törölve).

Man sagt Metter[nich] hat die kleine Leikam7 geheiratet — 
Ich glaube es nicht! —

[1826 november 4.] 4ten Mit Fr[anz] Hunyady auf dem Schif 
gefahren. Er: 0  ich kenne Dich — Du hist der Faust — oder 
eigentlich sein Begleiter! — Wie der arme Mann mich wenig 
kennt!

1 Odonell ezredes.
2 Ez a szegény C[rescentia] nem tud magához térni az öreg Zichy halála 

miatt — őt sokkal jobban érintette, mint a M[ollyé]kat, ez valóban- megható.
3 Bécsi lótenyésztő.
* Herceg Liechtenstein Ferenc (1802—1887) szeretett volna a perzsák elleni 

háborúban részt venni az oroszok hadseregében. Atyja L. János (1760 — 1836) 
tábornagy, anyja szül. Fürstenberg Zsófia grófnő (1776—1848).

5 Creseentiáról és férjéről van szó.
6 S azt tanácsolja nekem, hogy házasodjam meg — csak Melaniet ne — 

vagy utazzam el legalább két évre. (S valószínűleg =  Sardagna.)
7 A házasság 1827-ben nov. 7-én tényleg megtörtént. Ez több okból fel

tűnést keltett; azért is, mert tulajdonképen Metternich fia, Viktor (1803—1831) 
akarta feleségül venni, de egyébként a 20 éves nőhöz viszonyítva az 53 éves 
Metternich idős volt és főként azért, mert Leykam Antónia anyjának, mint tán
cosnőnek múltja beszéd tárgya volt. Lásd Hormayr Kaiser Franz und Metternich 
c. művét.
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Fr[anz] Liecht [enstein]1 schreibt an seinen Vater, er wolle 
nach Persien mit der russischen Armee. Der Vater hat eine 
herzliche Freude darüber, — und zankt mit der Mutter, die 
darüber keine Freude hat. — Frantzy schreibt wieder, dass er 
4000 fl brauche um die Reise zu bestreiten. — Der Papa erlaubte 
nicht mehr!

Mit dem Braemberg sind zwey Trainers gekommen. Ich 
glaube immer sie werden aus dem Politzey Fond bezahlt — 
um uns wieder nach Wien zu ziehen. Aus dieser Anstalt kann 
man sich erklären, que Ventzel a un Cuisinier et qu’il ne se 
refuse rien.*

Lord Jersey wird mir, wie er mir schreibt, keinen Trainer 
schicken können.

[1826 november 5.] 5ten Mit Baptist Bath[yany]1 2 3 nach tízered.

[1826 november 6.] 6ten Dort gejagdt.

[1826 november 7.] 7ten Nach Tallos.

[1826 november 8.] 8ten In der Nacht Schnee und sehr übles 
Wetter. Wettrennen verschoben.

[1826 november 9.] 9ten Jagd.

[1826 november io.] lOten Wettrennen. Babieca ausgebrochen.
M[iska] E[sterházy] setzt eine Pedanterie und eine Finesse 

in das Wettrennen, die mir missfällt, und die die Sache nicht 
befördern wird [48]

Ich finde auf unsern Landgütern im Aufenthalt — nicht 
hinlängliche ernsthafte Beschäftigung. Ich brauche Nahrung für 
meinen Kopf. Es gehet so viele Zeit verlohren. On y passe des 
journées sans ne rien faire.4

Was ich für Mühe hatte, M[iska] E[sterházy] C[arl] 
E[sterházy] Geor[g] Kar[olyi] R[udolf] Lamb[erg] Louis

1 Lásd az előző napi feljegyzést.
2 Hogy Vencelnek van egy szakácsa és hogy nem tagad meg magától semmit.
1 Sógora gr. Batthyány János.
4 I t t  eltöltik a napokat, anélkül hogy valamit tennének.

7'
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Karfolyi] Pepy Huny[ady] Sándor, — nur auf 2 Stunden ernst
haft stimmen, — um von Casino — vom Wettrennen, und von 
der Fuchsjagd zu sprechen.

Wir halten nun 4 Jahre eine Fox hunt1 — Lassen aber die 
Füchse schiessen!

Ich sprach „haltet keine Meute2 gut — wollt ihr aber eine 
halten so lasset die Füchse nicht schiessen. Eins oder das Andere.“

Es fand kein Gehör!
Paul Ester[házy]3 schreibt keinen Menschen. Metternich 

soll darüber aufgebracht, und so der alte Esterhazy seyn, und 
Paul zurückberufen werden.

In den jungen Magnaten meines Vaterlandes ist zu wenig 
republicanischer Ernst.

[1826 november 11.] Uten Auf den Punkt gewesen nach Pres- 
burg zu gehen. Übles Wetter. Kalt. Bodenloser Weg. Pflicht 
Gefühl Oberhand erhalten. Nach Yato. G[eorg] K[árolyi] 50 
nach gelassen. — I think it was fair.4 Sein Vertrauen gewonnen. 
Nach Megyer.

Die Wohnung und Schloss gut und zweckmässig. [49]

[1826 november 12.] 12ten Über Perbete, Köbölkút, Gran5 nach 
Pesth. Weg gut. Mit den Kaputziner Zug.

[Mon terns mes talents, ma fortune sont ä ma patrie.8] aj

[1826 november 13.] 13ten Gearbeitet. Das Museum angesehen.
[Mein Herz pochte in meiner Brust als ich das Bild meines 

Vaters da sah! a)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Rókavadászat kutyákkal.
2 Ebfal ka.
* Herceg Esterházy Pál angol követ.
4 Azt hiszem, ez becsületes dolog volt.
5 Perbete község (Komárom m.) az Esztergom—Érsekújvár felé vezető 

úton; Köbölkút község (Komárom m.) Esztergom közelében; itt volt a lóváltás, 
Gran =  Esztergom.

* Időm, tehetségem, vagyonom a hazámé. (Pesten ekkor a lóverseny helyének 
kijelölése végett tartózkodott.)
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Ach welches Glück von seinen Lands Leuten geachtet zu 
seyn! Beym Leben ist es aber in Hungarn, wo so viele Vorurtheile 
sind — nicht möglich. Die kann man erst im Grabe erlangen!

Was ist das Geschäft des Philosophen „Vorurtheile zu 
bekämpfen.“] a)

[1826 november 14.] 14ten In Káposztás Megyer und Foth1 
gewesen.

Aus Pesth kann ein blühender Handels Ort werden.
Ich werde meine Pflicht thun — und meiner Liebe werth 

seyn! Ihr gehört einst der Weihrauch meines Vaterlandes. — 2
Marie Z[ichy] kennt mich eben so wenig, wie andere Leute 

Warum? Das weiss ich nicht.
Cea) b) que le monde cherche midi ä quatorze heures — et 

qu’il veut se tromper parforce.2

[1826 november 15.] 15ten Mit Sartory und Lidemann,4 Pester 
Kauf Leute, gesprochen. „Es war ein Maurer Club unter dem 
Kaiser Joseph und Leopold — der jetzige Kaiser hat es aufge
hoben“ ect.

Das System blieb das selbe — es wird nicht gehen — So 
denke ich. Wenn es nur kein Mensch erfährt.

[PallfyK. Commissarius Kardinak Szatmáry Békesség kötése 
idején „Ha nékem ily 40/m[ille] Emberem volna, a N[émet] 
Udvarral ugyantsak nem pacificalnék“] a)

[1826 november 16.] 16ten Wettrenner Platz angesehen.5
Die Philosophie des Jahrhunderts ist ein Kämpfen zwischen 

dem Representatif System und dem Absolutismus.
Das Represent[ativ] System würd endlich siegen. Wen? 

Das weiss kein menschliches Aug voraus zu sehen. Wer kann

a) Az o ld a llap ra  jegyezve. b) T. i. C 'est.

1 Mindkét peetmegyei helység gr. Károlyi István birtoka volt.
2 Munkájában is Crescentia áll előtte.
3 Széchenyi felel felvetett kérdésére: azért, mert a világ a delet 14 órakor 

keresi és erőnek erejével meg akar csalatni.
4 Sártory János György, Liedemann János Sámuel nagykereskedők.
5 Az. Üllői-út végén (az Üllői-út és Soroksári-út közt).
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die Stärke und Ausdauer der Dämme berechnen, die den Strom 
aufhalten. —

Ein Volk das eine grosse Zahl von Männern besitzt, die mit 
bürgerlichen Tugenden ausgeschmückt sind — wird frey werden 
wenn es mit noch so schweren s[c]laven Ketten behängen wäre — [50]

Wenn nicht heute — so morgen — wenn nicht morgen — 
in 50, 100 Jahren ect.

Ist im Gegentheil ein Volk an solchen Männern arm! — 
dann wird es, heute — morgen — in 50, 100 Jahren ect seine 
Freyheit verlieren, — wäre sie noch so hoch, und noch so sicher 
gestanden! (Ist nicht die Rede von Hungarn)

Wie kann man erkennen ob ein Land, oder vielmehr dessen 
Inwohner, — ob eine Stadt, jung sind? — Das ist schwer.

Kann ein Arzt einen Kranken verschreiben, dessen Alter er 
nicht kennt, würde er auch die Krankheit kennen! — Ist denn 
ein Kind von 4  Jahren, ein Mann von 35 Jahr — und ein Greis 
von 80 gleich zu behandeln!

Pesth scheint mir in jeder Hinsicht im Zunehmen seyn 
— Padua hingegen todt zu seyn.

In Pesth kann und wird jedes Unternehmen gelingen — in 
Padua keines. — Kann die Arzney wirken, — wo keine Lebens
geister sind?

Mein Inneres wird mit jedem Tag ruhiger. Ich sehe endlich 
klar meine Bestimmung. Das Hin und Herwanken meiner Ideen, 
meiner Pläne hört allmählich auf — und mein ganzes Leben 
nimmt eine gewisse, eine bestimmte, eine feste Richtung.

Ich will nicht an meiner Weste, nicht an meinem Mantel das 
Templer Kreutz der Philosophie tragen, sondern in meinem Herzen.

Mein Leben sey meinem Vaterlande, sey der Menschheit 
geweiht!

Und Du mein Engel,1 der eine so edle, reine Liebe in 
meinem Herzen angezunden, — nimm meinen Dank — Hast Du, 
[51] Heilige mich je geliebt — und liebst Du mich noch — so 
wisse, dass ich nur an Dich denke, dass meine Liebe für Dich 
meine ganze Seele erfüllt — dass jeder Augenblick Dir geweiht 
ist, — und das Alles was ich Gutes beginne und wirke, Dein 
Werk ist —

1 T. i. Crescentia.
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Meine Rolle die ich spiele, wird mit jedem Tag schwerer — 
Ich fühle, dass man mich noch hassen wird — dass man mich 
für einen falschen Bruder halten wird — denn ich muss den 
Eigendünkel meiner Lands Leute angreifen — et ce la ne se 
pardonne jamais!1

II faut que je sois impassible. Conciliant.2 Immer ruhig. 
Nie übereilt. Schweigen.

Es wird alles, was ich anfange, fortkommen — Jeder Saamen, 
den ich säe, wird aufgehen, meine Bäume werden blühen, und 
Früchte tragen — Ich werde aber den Namen davon nicht haben 
können; denn um damit sie aufgehen, muss ich der Welt zu glauben 
machen — ein anderer Gärtner habe sie angebaut —. Mir wäre 
der Neid — der Böse Wille gefährlich — Mich liebt man nicht.

L i d e m a n n li) „wollen Sie den E[rz] H[erzog] zu etwas bewe
gen — so trachten Sie, dass er glaube — „Er habe Sie zu 
etwas bewogen!

[1826 november IT.] 17tenBey G. Ignaz Gyulai3 gegessen. Es war 
die Rede von Casino. Welche Schwierigkeiten! Mit jedem Schritt 
neue Hindernisse.

Mein Inneres ruhig und still — wie in einem seligem Grab! 
Die wilde Leidenschaft, die in meinem Busen brannte, ist ganz 
ausgebrannt! Ich liebe sie,4 wie eine Heilige! —

0, dass sie es wüsste, dass sie mein Engel ist — der mich 
[52] zur Tugend führt!

Mit jedem Tag habe ich eine grössere Geringschätzung für 
die Menschen und bin auf meinen innern Werth stolz! Gerne 
zeige ich mich aber böse und verdorben — denn es gibt mir 
einen unausdrückbaren Genuss — von solchen Menschen nicht 
verstanden, nicht gekannt zu werden, — die ich verachte. Ich 
fühle, dass alles das, was ich beginne — gelingen wird: a b e r  

n i c h t  j e t z t ,  u n d  s c h e i n b a r  a u c h  n i c h t  d u r c h  m i c h ,a)5
a) Széchenyi aláhúzása.
1 és ezt nem bocsájtják meg soha.
2 Kell, hogy szigorúan pártatlan legyek. Engedékeny.
3 Gróf Gyulai Ignác (1763—1831) horvát bánnál.
1 Crescentiát.
5 Ide sorozhatjuk Széchenyi következő oldal jegyzetét: „Erwecke den Löwen 

um Himmelswillen nicht, bis du nicht bewaffnet bist.“
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Ob Alexander] Erdődy meine Nichte Μ . . . . liebt — ob er 
widergeliebt wird — das konnte ich nicht ergründen.

[17 Novemb[er] 1826. Mit Kemnitzer1 gewettet, dass in 10 
Jahren zwischen Pesth und Ofen eine Brücke stehen wird —]'l)

[1826 november 18.] 18tén Mit eigenen Pferden bis Komorn.

[1826 november 19.] 19ten Nach Magendorf,2 wo ich V[inzenz] 
und S[ophie] Esterhazy fand.

[1826 november 20.] 20ten Nach Presburg.
Adamich3 „als ich beym F[ürsten] Metternich war, fragte 

er mich um nichts — als um den Gr[afen] Széchenyi.“
Franz Pallfy’s Geschichte fangt an eine Catastrophe zu bil

den. — Das Vertrauen, das der König in seine Kanzley hatte, 
ist — dahin. Revitzky4 untersucht! Und der bey uns, Corrup
tion — Betrug ect. s u c h t '0'1 —! Was findet er nicht alles.

In den Augen des denkenden Menschen — erscheint aber die 
Degradation des hung [rischen] Volkes — gräslich — wenn er 
die Verdorbenheit seiner Behörden betrachtet!

Ich schäme mich.
Ist List Komödie, Hypocrisie, Betrug erlaubt, um Z[um] 

Beispiel] Ein Mädchen zu gewinnen, das man NB heiraten 
will? — Um den Feind [53] zu schlagen? — Um sein Vater
land zu retten?

M[iska] E[sterhazy] wird mit jedem Tag bey dem B’of 
schlechter angeschrieben. Neulich in der Congregation „Ki tudja, 
hogy az imputálandó summát a katonaság kapta e vagy nem!“ ect.5

a) Az 51. la p  o ld a ljeg y ze te . b) K é tsze r  a láh ú zv a .

1 Kemnitzer Károly, pesti háztulajdonos és polgár.
2 Nagy—Magyar Pozsony megyében, gr. Esterházy Vince birtoka.
3 Adamich András Lajos (1766) patricius tanácsos, Fiume város követe, 

1825-ben adta ki munkáját: Észrevételek azon módokról, melyek a magyar- 
országi kereskedésnek főképen az Adriai tenger felé virágzó állapotba való 
helyheztetésére nézve szükségesek. Pozsony, 1825.

4 Gr. Reviczky Ádám (i786— 1862) akkor második kancellár (Gr. Nádasdy 
Mihály főkancellársága alatt), magy. főudvarmester. Ö kapta a megbízást, hogy 
a Pálffy-féle vagyon zárgondnoka ellen az országgyűlésen felhozott panaszokat 
megvizsgálja.

3 Ezt mondta t. i. Esterházy.
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Rudolf Lamberg1 zankt sich erbärmlich über die Vertheitigung 
des Casino in Pest „mit Henriette Hunyady, Julie Hunyady, 
und Nandine Karolyi“2 — die alle horreurs darüber sagen. Ist 
das nicht zum todtlachen!

Wie mich doch alle jungen Weiber fürchten und hassen! Diese 
3 Weiber! Was haben die für Mandeln!

(2 sor törölve)
Es ist angenommen,3 dass der in Uniform ist — oder irgend 

einen Titel — oder eine Bezahlung hat nie auf dem Landtag, 
gegen die Meinung der Minister seyn darf —

[1826 november 21.] 21ten In Presburg geblieben.

[1826 november 22.] 22ten Sehr spät in Wien angekommen. Bey 
dem goldenen Lamm4 eingekehrt.

[1836 november 23.] 23ten

[1826 november 24.] 24ten In Wien geblieben. — L[ouise] sah 
ich nicht (V, sor törölve)

[1826 november 25.] 25ten (1 sor törölve).

[1826 november 26.] 26ten (1 sor törölve) Ich leide moralisch 
und phisisch Höllenqual.

Molly empfing mich wie einen Hund — Mett[ernich] war 
kalt. Sie geben mich für verlohren.5

Hungarn stehet auf den schwächsten Beinen! Die Opinion 
der Menschen ist gegen uns — der rechtlichen Menschen. — [54]

Ich fürchte mich, dass es von der Seite der Finanzen brechen 
wird. Die allerschlecht eingerichtete Wirtschaft, oder Haushal-

1 Gr. Lamberg Rudolf (sz. 1802) főhadnagy a 7. könnyű lováé ezredben, 
ahol az 1848-ban szerencsétlen véget ért bátyja Ferenc, őrnagy volt.

2 Gr. Hunyady Józsefné, szül. Liechtenstein Henriette hercegnő; gr. Hunyady 
Ferencné, szül. Zichy Julia grófnő; gr. Károlyi Lajosné, szül. Kaunitz Ferdi
nandine grófnő.

3 Ez t. i. a kormány és körének elhatározott felfogása.
4 Még ma is fennálló szálloda (IV. Wiedner Hauptstrasse).
5 Gr. Zichy Ferencné, azért, mert nem veszi el leányát, Metternich azért, 

mert a megkezdett ellenzéki úton megmaradt.
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tung gehet seinen Gang in das Unendliche und ohne Stocken 
fort — wenn die Haupt Ausgabe kleiner ist, als die Haupt 
Einnahme —; und umgekehrt.

Lobkovfitz]1 hat den Ständen in Pohlen in polnischer Sprache 
eine Rede gehalten. Ein Böhme! hm, hm.

Das System des Mett[ernich] hört mit seinem Leben auf. 
Das meine fängt erst nach meinen Tode an.

[1826 november 27.] 27ten Voll Sch[n]upfen e c t in Zinkendorf 
angekommen.

Ich habe einen Organischen Fehler im Herzen, oder um das 
Herz herum.

Robert Grosvenor in Wien gesehen „— They speak highly 
of you in England — Come there — Lord Holland Shall be 
happy to see you2 ect.

Er ging allenthalben in einen Kappel hin.
M[iska] EJsterhazy’s] Liaison3 mit (egy-két szó törölve)!
Wir kommen ganz auseinander. Hungarn stehet auf schwachen 

Beinen!3
Ich muss wie Abelino4 seyn.
Was wollen wir?5
W i r  w o l l e n ,a) die Zahl derjenigen Menschen vergrössern, die 

mit bürgerlichen Tugenden ausgeschmückt sind —
Von dieser mindern oder grösseren Zahl — wird bald, sehr 

bald, die Kraft, die Freyheit, das Glück einer Nation abhengen. 
Das Licht der Civilisation brennt, das löscht kein Sterblicher 
mehr aus.

a) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Lobkowitz, August Longin Fürst (1797—1842) cseh tartományi szolgálat 
után 1825-ben a galíciai gubernium alelnöke, 1826-ban kormányzója lett 29 éves 
korában.

2 Fennkölten beszélnek önről Angliában. Jöjjön oda. Holland lord boldog 
lesz önt látni.

3 Esterházy Mihály barátjának feljegyzett viszonya t. i. erénytársaságuk 
rovására van s ezért von arra következtetést, hogy Magyarország előhaladására 
vonatkozó tervük veszélyeztetve van.

4 Nyilván Zschokke Heinrich (1771—1848) német író művének (Abällino 
der grosse Bandit) főszereplője. A regényből később színmű készült.

5 A következőkben kifejti politikai és társadalmi ideálját.
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W i r  w o l l e n ,;|) den Samen der wahren moralischen Unab- 
hengigkeit [55] ausstreuen. 0 er gehet auf — wenn auch spät — 
dann aber gewiss, wen wir im Grabe sind.

W i r  w o l l e n , a) nichts durch geheime Wege, — durch Gesell
schaften,1 die geheimnissvolle Statuten und Gesetze haben.

Der deshalb ein guter Bürger, ein tugendhafter Mann ist, — 
weil er das unterzeichnet und beschworen hat — den brauchen 
wir in unserem Bund nicht. Hier fesselt und bindet nichts, als 
das Bewusstseyn!

[„Über Pferde Rasen“ Huzard eet, von Johann B. Müller 
übersetzt gelessen, von einem dummen Speichel Lecker geschrie
ben, heisst gar nichts.]b)

Gr[af] Buol2 gewinnt in London in Whist bereits 4,000 £ 
und es sollen, ungeheuere Wetten auf ihn seyn.

K ö n i g  v o n  B a i e r r v 1)3 „Ich gebe meinem Volk eine liberale, 
representative Verfassung, und werde deshalb doch uneinschränk- 
ter König bleiben —“

G —na) „Das verstehe ich nicht E[uer] M[ajestät], das 
gehet über meine Sphere.

E s k e l e s s a)f> „Der österreichische Staat bedarf zweyerley 
Münzsorten, oder eigentlich zweyerley Valuta,4 — oder nicht —

bedarf er sie, —so ist wo ein Hauptfehler
bedarf er sie nicht — so sollte sie auf der Stelle aufhören. 

Wird morgen ein Monat, ein Jahr, ein Jahrhundert günstiger 
seyn wie heute.

Die Ligurianer5 erhalten alle Tage mehr ascendant; E[rz] 
H[erzog] Fr!

a) Széchenyi a láh ú zása . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Célzás a porosz titkos egyesületekre, amelyek ellen forradalmi izgatás 
miatt bírói eljárás folyt. Célzás a szabadkőművességre.

2 Buol-Schauenstein, K a r l  Ferdinand Graf (1797—1865) 1822—4 közt párizsi, 
1827—8 közt londoni követségi titkár.

3 I. Lajos (1786—1868) bajor király.
4 Az ezüst alapú pengő (Conventions-Münze) és a papírpénz (Wiener 

Währung vagy Bankozetteln). B. Eskeles Bernát (1753—1839) bécsi bankár.
9 Liguori Szent Alfonz által (1696—1787) alapított szerzetes rend, amely

nek tagjai szigorú életmódjukkal igyekeztek példát mutatni, egyúttal hitoktatás
sal és lelkipásztorkodással is foglalkoztak. A rendet (Congregatio SS. Redempto
ris) redemptoristáknak is nevezték és Bécsben Hoffbauer Kelemen (1751—1820)
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[Potier ist der berühmte Wirth in der Crimee.]a)

[1826 december 7.] 7ten Wesselényi und G[eorg] Karoly ange
kommen [56]

[1826 december 8.] 8ten Ibla schlug den Candor bequem.

[1826 december 9.] 9ten in Oedenburg.

[1826 december io.] lOten Wesselényi’s Jäger durchgegangen. 
„Er könnte es bey dem Baron nicht aushalten; er schlage ihn 
zuviel —“ einmal hätte er ihn 12 Ohrfeigen gegeben, dass er 
beynahe von Sinnen kam ect

Er nahm die Uhr des Baron mit — und das, sagte er, für 
eine Rechnung von 28ten die er noch nicht bezahlt hatte. War 
betrunken — so vielb) aus Gewohnheit, als Desperation.

Allmächtiger Gott — wie hat mich dieser Fall ergriffen!
Der gerechteste Mensch — welches Übel kann er oft stiften; 

er kann durch seine Leidenschaften, einen ehrlichen Kerl — auf 
den Galgen bringen. Er ist die Grund Ursache davon! Und dann 
sprechen wir von der Emancipation der Menschheit — von Frey- 
heit, — von Liberalismus — von christlicher Philosophie!

Nein wir sind zu keine Reformatoren geboren — wir müssen 
uns erst selbst reformiren „Wir müssen in die Schule der Demutli, 
und der Selbstyerläugnung gehen.

Ich bin weniger Werth, wie Wessel[ényi]. Wie muss ich 
also erst, ohne dass ich es weiss, oft ungerecht — und hart 
und leidenschaftlich seyn!

Wird er mir zürnen, wenn ich ihm diese Begebenheit mit
theile? Ich hoffe nein, denn v o r  m e i n e r c) wird er sich seiner 
Schwächen nicht schämen, zeigte ich mich ja oft, wie schwach 
wie elend ich bin, [57] und es ist unsere Pflicht — auf einander 
zu wachen — zu unserer Gegenseitigen moralischen Bildung und 
Vervollkommnung beyzutragen.

a) A z o ld a lla p ra  jeg y ezv e . b) N ich t so v ie l h e ly e tt . c) S zéchenyi a láh ú zása , 

redemptorista honosította meg s halála után az ő szent élete és buzgó működése 
következtében elismerték a rendet és hatása a társadalom minden ágára nagy 
volt. Pártfogójuk volt a főhercegek közt is.
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Wir müssen Templer der Philosophie im ganzen Umfang des 
Wortes werden.

Ich werde meine Pflicht erfüllen — und ihm davon sprechen.
Viel mit Wesselényi — über unsere Pläne gesprochen.
In den Hauptpunkten nicht übereingekommen. Ich glaube 

er hat unrecht; denn sonst hätte ich ihm nachgegeben. Ich ehre 
seine Absichten — und Gott weiss, vielleicht hat er recht.

Allmächtiger Gott, erhöre mein stündliches Gebet. Erfülle 
mein Herz, mit Engelreiner Liebe, für meine Neben Menschen, 
für mein Vaterland für meine Lands Leute — Erleuchte mich 
mit dem Geist und der Denkkraft eines Cherubs; Lasse mich 
in die Zukunft blicken; den guten Samen von den Bösen zu 
unterscheiden. Mache mir kund was und wie ich beginnen soll, 
um Dir dereinst von dem Kapital, das Du mir anvertrautest, 
Rechenschaft geben zu könne[n]. Ich will denken und arbeiten 
Tag und Nacht, mein Lebelang. Las gedeihen was gut ist — 
zertrete in seiner Geburt, das was böse Früchte tragen könnte. 
Helfe mir, dass ich alle Leidenschaften in mir unterdrücken 
könne. Lasse mich in [58] der wahren Demuth meiner Seele, 
Alles in der Welt betrachten und beginnen — Und lasse, den 
Engel, der mich erleuchtet, in Friede und stillem Glück leben.

Diess mein Gebeth sey nicht gesprochen, sondern durch 
immerwährende That, zum Himmel gesendet.

Mir scheint, dass Wesselényi] deshalb nicht meiner 
Meinung ist,

1° weil er einerseits, kein hinlängliches Vertraun in sich hat.
2° weil er anderseits nicht hinlänglich christliche Demuth 

und philosophische Abnegation hat.
Aus zwey ganz, sich entgegen gestellten Ursachen — Sonder

bar genug!
Er haltet sich für keinen Reformator — und ist von einer 

gränzenlosen Modestie und Demuth, — da, wo er nach meinem 
Begriff Muth, Vertrauen in sich selbst, und Zuversicht in die 
Verordnungen des Allmächtigen haben sollte, der das Glück das 
Wohl der Menschheit gewiss fördern will — Vielleicht — durch 
ihn — wenn er ein reines Herz, und reine Absichten hat. —

Hingegen ist er gegen Einzelne stolz, — verrachtet viele,.
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die vielleicht nicht viel schlechter sind wie er, — weil sie 
anders denken, weil die andere sehen! ect

So denke ich. Solche Fehler scheint mein Freund zu haben 
— und doch fühle ich mich mit Gewalt gegen ihn gezogen! Viel
leicht habe ich unrecht. Ihn beurtheile ich [59] hart; denn 
meinem Herzen würde es wohl thun, ihn vollkommen zu sehen: — 
wenn ich mir sagen könnte, das Weib das ich liebe, der Mann 
für den ich die grösste Freundschaft habe, sind die zwey voll
kommensten Menschen — 0 wie glücklich wäre ich! Es wird das 
auch das Glück meines Alters werden, ich fühle es in meiner 
Brust!

[1826 december 12.] 12ten Ist mein Trainer mit einem Lad, aus 
England angekommen, Sahländer1 ist darüber gekränkt — er 
bemeistert sich aber.

Es ist eine Anomalie, wenn ein Hungar einen Engländer 
zum Diener hat. Es kommt so heraus, als ob einer der alten 
Germanen einen Römer im Dienst gehabt hätte.

Und doch muss ich daran!
Die aller schlechteste Wirtschaft, die albernste Haushal

tung kann lange, lange bestehen, wenn die total Summe der 
Einnahme grösser ist, als die Total Summe der Ausgabe, — 
so wie im Gegentheil, die Wirtschaft von Thaer2 geleitet, das 
Haus von Stadion3 geführt, bald ein Ende nehmen muss, wenn 
im ganzen die Ausgabe grösser als die Einnahme.

Wie viel Leute gibt es, die s o g e n a n n t e a) schlechte Wirthe 
sind und eine teuflische Haushaltung führen, — die Geld haben,

Und wie viele geschickte Oeconomen, die ein wohl geordne
tes Haus haben, machen Grida, und kommen auf den Bettel
stab. [60]

Der Graf Nadasdy4 wurde dem vorigen Sommer, für einen
a) S zéchenyi a lá h ú z á sa .

1 Széchenyi ménesmestere.
2 Thaer Albrecht (1752—1828) német mezőgazda a möglini mezőgazdasági 

iskola alapítója az észszerű mezőgazdaságtan megalapítója.
2 Stadion, Joh. Philipp Karl Joseph Graf (1763—1824) osztrák pénzügy- 

miniszter.
4 Valószínűleg gr. Nádasdy Lipót győrmegyei adminisztrátor, aki úgy lát

szik nem tudott magyarul, úgy mint atyja Mihály, az akkori magyar kancellár sem,
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Mordbrenner gehalten, und von den wüthenden Bauern beynahe 
todt geschlagen. Die Bauern wurden vernommen und antworteten 

„Bizony mü nem tudtuk, hogy ki lehet, mert ki gondol
hatta volna, hogy egy gróf Nádasdy — egy magyar Fő-Ispány 
nem tud magyarul!

Valumbrosa kann nicht spanisch — unmöglich!
Polim Broke kann nicht englisch — Es kann nicht seyn 
Caraman1 kann nicht franzöich — das ist Spass —
Graf Nadasdy kann nicht hungarisch „ja d a s  i s t  n a t ü r l i c h a) 
Appel2 ist im Dienste des F. E.3 Status in Statu. Es kann 

seine Regierung daher nicht lange währen.
Die Regiments Soldaten Erziehungs Häuser4 sind in [der 

Öst[reichischen] Monarchie etwas vortreffliches — Die Anomalie 
davon ist „dass in den Erziehungs Anstallten, die Buben 
bloss durch das Ehrgefühl geführt werden, und nur im einzigen 
Fall des Kamaradschafts Diebstahl[s] körperlichen Strafen aus
gesetzt sind. — Lernen sie sodann vortrefflich, mittelmässig, oder 
schlecht — sie werden, nach vollendetem Cours, als Gemeine 
eingetheilt, und kommen immediate unter dem Corporal Stock!“ 

[Memoire ä consulter von Montlosier5 gelesen. Die Könige 
werden mit den Geistlichen sich gegen die Rechte der Menschen 
verbinden — und der Kampf kann lang und fürchterlich seyn, — 
dann kommt aber Licht.]b)

a) Szécheuyi a lá h ú z á sa . b) A z o ld a lla p ra  jegyezve.

mert különben az országgyűlés befejezésekor nem gr. Reviczky Ádám alkancellár 
mondta volna a magyar kancellár által szokásosan ta rto tt magyar beszédet az 
országos rendekhez.

1 I t t  Széchenyi Caraman de Riquet, Victor Louis Charles marquis (1762— 
1839) akkori sovinista francia bécsi követen kívül nem gondolt élő személyre, 
csak történeti névre. (Vallombrosa, Bolingbroke.)

2 Appel Károly gr. Hunyady József jószágkormányzója.
3 F(ürsten) E(sterházy) azaz hg. Esterházy Miklós testőrkapitány.
4 Ilyen katonai fiúnevelő-intézet (Regiments-Knaben Erziehungs-Häuser) 

altisztek gyermekei számára volt 40 sor-ezrednél 48—48 fiú részére, azonkívül 
Milanóban (250), Galíciában (292), a határőrvidéken (50), a székelyeknél (100 fiú 
részére.)

5 Montlosier comte de: Memoire á consulter sur un Systeme religieux et 
politique. Paris, 1826. Megvan könyvtárában.
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Wenn man einen Weisen der Vorzeit ausgrübe, und er Rind
fleisch [und verschieden Artiges Geflügel]3* bey uns in Hungarn 
genösse „Bey Gott würde er sich denken, ein frugales sparsa
mes — ein wahrlich philosophisches Volk, das mit so harten 
Bissen vorlieb nehmen und sich zufrieden stellen kann. Es scheint 
dass das Gras, das Heu, die Körner, mit einem Wort [61] alles, 
was zum fett machen der Thiere notwendig ist, von einem sehr 
grossen Werth, und Preise seyn muss — und dass, dieses kluge 
Volk es besser benützet, oder sehr theuer verkauft. Keinesweges, 
würde man ihm sagen, die Weiden, Gras ect kostet beynahe 
nichts — die Körner haben gar keinen Preis — in manchen 
Örtern wo man noch magere Hühner isst, kann man sie kaum 
Los werden ect.

D e r  W e i s e b) „hm! da muss wo ein Fehler stecken. Savoir 
faire.1

11826 december 16.] 16ten nach Oedenburg,

(1826 december 17., 18.] 17ten, 18ten bis nachmittag dort 
geblieben. E(törölve)2 zeigt mir mehrere Briefe der M(törölve). 
Sie habe mich vor einigen Jahren unendlich geliebt — werde nie 
wieder lieben — Sey nun ruhig, ergeben — habe Freundschaft 
für mich ect. Sie wäre die glücklichste Person gewesen, hätte ich 
sie geheiratet ect.

Ich wusste alles dieses — und es hat mich doch tief und 
schmerzlich ergriffen.

Mit (1 név törölve) und P(törölve)3 sprach ich aufrichtig 
„— ich werde, ich könne sie nie heiraten.

Auch dieses noch! Gott sieht des Menschen Herz —: bin 
ich kalt, bin ich hart, bin ich gefühllos? Würde ich mit meinem 
Herzblut, nicht bereit seyn alles gut zu machen — was ich aus 
Leichtsinn begonnen; bin ich nicht bereit mein Leben für das a)

a) Az o ld a lla p ra  Jegyezve. b) Szécheuy i a láh ú zása .

1 A cselekedni tudás.
2 Széchenyi Pálné szül. Zichy-Ferraris Emilia, aki húgának Melanienak 

leveleit mutatja meg.
1 Emilie Paul.
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Wohl meiner Neben Menschen zu opfern — und mit aller der 
Wärme, aller der Liebe in meiner Brust [62] habe ich vielleicht 
nicht einen Menschen glücklich gemacht, unglücklich aber 
mehrere!

Ruhe sanft, geliebter Schatten1 Dich habe ich getödtet! 
Versöhne dich, und vergebe mir.

L[ouise] und M2 schützt[!] mich als meine Engeln. Die Erste 
machte ich unglücklich, da ich sie über Alles liebe — die Zweite, 
weil ich sie nicht lieben kann.

[1826 december 23.] 23ten bekam ich von W — einen merk
würdigen Brief.

[1826 december 24.) 24ten Mit dem Pfarrer versucht, ob meine 
Idee mit dem Verkauf meiner Zins Felder ausführbar wäre.2

[1826 december 25.] 25ten gehe ich wieder nach Presburg.
Schönfeld4 verlangte die Fanny Hügel — dann die kleine 

Boutton, — endlich die Rosalie Grünne. Die letzte hat das 
meiste Geld, — die heiratet er! —

Baue ein Landhaus mitten in einem Wald. Willst Du das 
die Leute Deinen Wasen nicht zusammen treten, mache im 
Anfang gar keinen Weg. Sie werden die zweckmässigsten Wege 
Dir sodann, durch ihre Fusstritte selber aufzeichnen!

[ i ;26 december 26.] 26ten Sah ich L[ouise] wieder — Sie grüsste 
mich kalt. Es brennt Gift in meinem Herzen: es wird mich tödten.

[1826 december 27.] 27ten Sitzung bey den Ständen [ich war 
des Morgens beym Palatinus]“'

[1826 december 30.] 30ten Sitzung in allen beiden Sälen. Die

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Emlékezés Carolinára.
2 Melanie.
3 Szerelpii bánatának hatása alatt azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy 

eladja (vagy bérbeadja) birtokát és Amerikába megy.
4 Lásd a szept. 20-iki feljegyzést és jegyzetét.

Gróf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 8
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Stände sind über den Löffel balbirt.1 C l 2 sor törölve) Augen. 
L[ouise] sah ich bey S[ophie] E[sterhazy], die ausnehmend 
verlegen war mich zu sehen. (3/4 sor törölve), (V4 sor kivágva) 
Bey Spiegel1 2 gegessen. [63]

M (törölve) L (törölve) zur M(törölve) „Dein Herz ist für 
M (törölve) — Dein Kopf für St(törölve) und Deine Hand wird 
für G(törölve) K(törölve) seyn!3

[1826 december 31.] 31ten Bey (1 sor törölve) gewesen. L[ouise] 
empfing mich mit gefühlvoller Würde. Er drückte mir die Hände. 
Sagte „ich muss mich nach und nach für (1 szó törölve) ein
richten, denn wenn ich jubilirt würde ect.

Mein Herz ist zerrissen, — und ich schwanke zwischen Todt, 
oder der gänzlichen Apathy — und der ewigen Tugend. Ob ich 
Kraft haben werde, diese Crisis zu überstehen — weiss der 
Allmächtige — Wie jetzt aber mein Herz blutet, — wie meine 
Nerven zittern und beben, — wie mein Gehirn brennt — das 
weisst Du nur Du allein —4

1 A hadi adó megszavazása volt napirenden. Ez a kérdés összefüggött az 
imputatio (a törvénytelenül beszedett adó) ügyével. Már több felirat ment a 
királyhoz, de ez keveselte az ajánlást. Utóbb már a nádor közbenjárását is kér
ték a rendek. A király hajlandó volt az imputatio jogosságát elismerni, de az 
1790/liki adómennyiség megszavazását kívánta, ami több volt a rendek évi 
4 milliós ajánlatánál. A rendek azonban a kér. ülésen megmaradtak az ajánla
tuk mellett. Ez a december 27iki országos ülésen került tárgyalás alá s itt 
gr. Majláth György personalis I. Ferenc kormányzására hivatkozva ajánlotta az 
1790/liki adó megszavazását. Ügyes taktikával úgy intézte a dolgot, hogy erre 
a többséget kimondhatta. Több megye ugyanis az 1790/liki mennyiség mellett 
foglalt állást, több megye a 4 millió mellett.

Azok a megyék, amelyek a 4 millió mellett maradtak meg, nem szólaltak 
fel s ezek hallgatását annak vette, hogy a felség kívánságához járultak s így a 
többséget az 1790/les adómennyiség mellett mondotta ki.

Dec. 3üán szóvá tették a szavazás módját, de Majláth, ismét ügyes taktiká
val, eljárásának jogossága mellett közhangulatot tudott kelteni.

így azután a rendek többségi határozata ellenére a magasabb adó ment 
határozatba, azért mondja Széchenyi, hogy a rendek becsapattak

2 A pozsonyi dandár parancsnok: b. Spiegel Rábán.
3 Liechtenstein Mária hercegnő mondja ezt Zichy Melanie grófnőnek, t. i., 

hogy szive most Metterniché, feje Steferlé (Széchenyi), keze azonban Károlyi 
Györgyé lesz.

4 Idézet Goethéből. Lásd a 33. 1. 2. jegyzetét.
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Ragaly1 „Vay1 2 mikor haza ment — avval árulta el az 
Ország gyűlését, — és avval ij[e]sztette a Borsodi Rendeket, 
hogy itt sokan philantropicus princípiumokat akarnak fel 
állítani!“ —

Ich zur Gräfin Szécheny3 — „je crois qu’il n’y a rien qui 
resiste ä la persévérance — 4 5

Sie „non certainement — et il paroit que c’est la votre 
devise! [64]

1827.

[1827 január 3.] 3ten 166 Sitzung in allen beiden Sälen. Ich 
sprach auch3 ein wenig. Nie — sah ich des Presidenten eigen 
Willen so ausgesprochen.

Durch den Tractat in Akkermann,6 hat Russland auf die 
Wallachei, die Moldau und Servien mehr Einfluss als die Türken. 
Von diesen Ländern gehörte ein Theil dem König der Hungarn! 
Über diese Verluste ist man ruhig.

Während hier um 95 m[ille] fl[orins] monate lang gehan
delt wird7 — macht man von der andern Seite Millionen Schulden.

Ich fürchte mich, lang kann es nicht währen: der Topf muss 
bald übergehen!

1 Ragályi Ábraháni alispán, tornai követ.
2 Vay Ábrahám borsodi követ.
5 Gr. Széchen Miklósné, szül. Forgách Franciska grófnő (1785—1867).
4 Azt hiszem, hogy semmi sem állhat ellen a kitartásnak.
Nem bizonyára, s úgy látszik, hogy ez az ön jelszava.
5 Az adóajánlás tárgyában felterjesztendő feliratot vitatták. M. G. szerint 

(15 §) Graf Széchény in dem er behauptete, die Stände haben doch diesen §. Sr 
Majestät blos anzeigen wollen, dass auch aus dieser Ursach der wirklich arme 
Contribuent etwelche Erleichterungen verdient. (A felírás 15 bekezdése t. i. 
hivatkozik a mult rossz aratásra, amely új adósságba döntötte az adózókat és 
ezért is reméli a közterhek enyhítését.)

6 Akkermann besszarábiai kikötő város a Dnjeper torkolatban (Fekete
tenger)- 1826 okt. 6-án i t t  kötöttek békét az oroszok a törökökkel. Ez a kötés 
a bukaresti 1812. békét egészítette ki s a porta ígérte a szerb alattvalók ügyé
nek rendezését és hatázozatokat tartalmazott a moldvai és oláh fejedelemségre is.

7 A királytól kívánt és a rendektől ajánlott adó közti különbség az ország- 
gyűlésen.

8!
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[1827 január 4.] 4ten Lange Unterredung mit Steinbach!1
Man schreibt ihm von Pest, dass die Kaufleute dort 48,000 

fl[orins] Conventions] M[ünzen] jährlich auf das Casino2 auf
gefunden]a)

Glauben Sie, dass er, der den Obscurantismus so sehr für 
notwendig haltet — etwas unterstützen wird, was zur Aufklä
rung der Menschen so viel beyträgt“3 —

Sogar in Egypten Telegrafen!
Der natürlich etwas schwimmen konnte, lernt schwerer gut 

schwimmen, als der gar nichts gekannt hat.
Eine Nation die Priviligien hat — und einseitige Frey- 

heiten, kann schwerer zu einer liberalen Verfassung empfänglich 
gemacht werden — als eine Nation die noch gar keine Frey- 
heiten und kein Representatif System hat! —

Ich werde meinem Beruf! nach stets in der Gesellschaft, 
von schlechten Kerle, und Dummköpfen leben. Ah que c’est 
amusent! [65]

[1827 január 5.] 5ten Bey Spiegel4 eine Soiree. Gräfin Gyulai3 
„Sie sind wirklich der Einzige der beständig ist.“ II n’y a rien 
qui resiste ä la persévérance!6 —

Flore4 „vous avez quelque chose qui vous fait du mal — 
une certaine mélancholie — mais on est honéte hőmmé, on ne 
weut pás faire du mal ectJ

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Steinbach Ferenc, ekkor kir. jogügyigazgatósági ügyvéd, akit gr. Sedlnitzky 
József, a bécsi censurai főhivatal elnöke az országgyűlésen levő titkos hírszerző 
■és adó osztályhoz osztott be és aki Széchenyiről felsőbb utasításra a szükséges 
jelentéseket előterjesztette. (Pr. Bibliothek 71. csomag.)

= A kereskedők kaszinójára, amelyet 1829-hen meg is alapítottak.
3 Steinbach szavai nyilván a nádorra vonatkoznak.
4 B. Spiegel Rábán, a pozsonyi dandárparancsnok és felesége, szül. 

Ligne Flóra hercegnő.
5 Gr. Gyulai Ignácné, szül. Edelsheim Julia brnő (1779—1830) a horvát 

bán felesége.
6 Az állhatatosságnak semmi sem áll ellen.
7 Önben van valami, ami önnek bajt okoz — egy bizonyos melancholia, 

ellenben becsületes ember ahhoz, semhogy valami rosszat akarna cselekedni ect.
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[1827 január 6.[ öten Mit Cziraky* über das Casino gesprochen. 
Beym L. O(törölve) gegessen. Quelle compagnie — quelle société! 
Wie Abelino in den Catacomben!2

L[ouise] sah ich in der Kirche. Unsere Blicke begegneten 
sich einen Augenblick. — 0 wie ist mein Leben vergiftet.

So sehr die portugiesischen Angelegenheiten3 die gegründete 
Furcht in manchen Menschen erweckt, dass ganz Europa auf 
der Stelle, in Kriege verwickelt wird — so glaube ich doch 
dass alles für den Augenblick componirt seyn wird —“ denn 
Frankreich k a n n a) sich gegen England nicht aussprechen4 —

Was soll Spanien allein!
Canning hat England presse colé gesetzt, die Katholiquen 

zu Emancipiren.

[1827 január 7.] 7ten In der Deputation, der Erzherzoginn5 
Glück zum Neuem Jahr zu wünschen, gewesen.

[1827 január 8.] 8ten Sitzung in allen beiden Sälen. Wegen 
der Conscription. Der Sclaven Sinn der M[agnaten] und die 
Willkühr des Pe wird mit jedem Tag ecklicher.

C[arl] Z[ichy] viel mit mir gesprochen. Er wird wieder 
zahm. Ich zittere vor dem Augenblick, wenn der Landtag aus

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 Gr. Cziráky Antal főtárnokmester.
2 Lásd az 1826. évi november 27-iki feljegyzést.
3 Pedro portugál király, mint I. Pedro brazíliai császár 1826 máj. 2án 

7éves leányára, Máriára hagyta a portugál trónt azzal, hogy nagybátyjához, Miguel- 
hoz menjen feleségül. Az absolutisták azonban fellázadtak, s ebben Spanyolország 
segítette a lázadókat. Erre Mária királyné a régi szövetségre hivatkozva az 
angol király segítségét kérte Spanyolország ellen. Erre az angol minisztérium 
dec. llén a király üzenetét terjesztette az országgyűlés elé, amely szerint a 
francia királlyal szövetségben lépéseket te tt ugyan a spanyol udvarnál s ez 
ígérte is, hogy Portugáliát nem támadja meg, esetleges spanyol mozgalmat 
sem enged meg, mégis Spanyolországból betörés történt Portugáliába. Ennek 
veszélyére felhívta a spanyol udvart.

4 Nem tehette, mert amikor 1823ban Spanyolország ellen indult, megígérte 
Angliának, hogy Portugália ellen nem fog ellenséges lépést tenni.

3 A nádor felesége, Mária Dorottya főhercegnő.
“ Presidenten (t. i. a nádor).
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einander gehet. Wie sehr mein Leben hier auch unangenehm ist 
[66] so bin ich doch froh, wenn ich mit L[ouise] — die selbe 
Luft einathmen kann.

Casim[ir] Esterh[ázy] „vous mérne vous n’avez pás d’idée 
de l’ascendant et du pouvoir que vous aurez un jour ect1

Ich musste über die gute alte Lachen, und dachte, la bonne 
vieille radotte."

Es ist nun eine Frage ob ich zur Deputation* ernannt seyri 
werde, die nach dem Landtage arbeitet. — oder nicht!

1827, 1828 — das Land und die Menschen kennen lernen, 
die Rechte und die Lateinische] Sprache lernen. Meine Geld
angelegenheiten ordnen. Wettrennen — Casino in Gang.1 2 * 4 5

1829 — oder 1830 — nach der grossen InselL 38 Jahr alt.
Comme vos enfants sont jolis.“6 7 Lady Oxford — ce que 

j’ai choisi leurs péres avec beaucoup de delicatesse.
Die entsetzlichste Geschichte „Den Vorabend einer Hochzeit 

ward Verstecken gespielt. Die Braut ging verlohren. ect. Man 
fand ihr Geripp nach mehreren Jahren, in einer grossen Lade. —

[1827 január 9.] 9ten — Zirkel

[1827 január 10.] lOten Sitzung in allen beiden Sälen' und 
eine Mixta8

Wenn mich L[ouise] nie geliebt hat — so hat sie an mir 
nicht gut gehandelt.- Sie hat in mein Herz Gift und Feuer 
gegossen. Ich sehe Sie nie. Am abend sehe ich ihre Lichter 
brennen. Selbst das ist mir eine Wohl that. — Wenn Sie gerecht

1 önnek saját magának sincs fogalma arról, hogy mily befolyása és hatalma 
lesz majd egykor.

2 A jó öreg fecsegő.
s Széchenyi e kívánsága teljesült, mert a nádor kinevezte a főrendek 

részéről abba a bizottságba, amelynek az országos összeírás ügyét kellett el
rendezni.

4 Ezt tűzte ki magának életcélul.
5 T. i. Amerikába, a szabadság hazájába.
6 Milyen kedvesek az ön gyermekei.
Kiválasztottam atyjukat sok ízléssel.
7 A magánosok pénzügyi viszonyai (correlatiok).
8 Felírás az országos összeírás (jobbágytelkek) tárgyában.
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ist, — so wird sie selbst sagen, „dass ich den Besitz eines 
solches Herzens, wie das ihrige ist, verdient hätte!“ [67]

[1827 január 14.] 14ten Bey einem Examen der zwey kleinen 
Széchen1 eingeladen gewesen. Nachmittag bei L[ouise] einen 
Besuch und nicht angenommena)

[Karátsonyi1 heisst der Erzieher von Széchen von Zichy.]b)

[1827 január ]5.[ löten Eingeladen zum Essen zum C[arl] 
Z[ichy], —

Mein Inneres ist mit jedem Tag ruhiger. Ich geniesse und 
fühle meinen Innern Werth. — Meine Leidenschaft2 verzehrt mich 
aber ganz — meine Gesundheit ist elend. — Glücklich bin ich 
nicht, aber ruhig!

[1827január 16.[ 16ten Bey Gr[af] Brunswick3 gegessen —
wo mir C. F. die süssesten Augen gemacht hat.

[1827 január 17.] 17ten Bey C[arl] Z[ichy] gegessen. Es 
wunderte mich unendlich, dass er mich eingeladen hat. — Mein 
Herz zitterte vor Vergnügen und Freude. Ach, nach so langer 
Zeit sah ich L[ouise] wieder. Sie war so leidend, dass sie kaum 
zu Tisch kam — so sagte mir ihre Schwester. Sie kam endlich 
— war verlegen, und vermied mit mir zu sprechen, und meine 
Blicke! Er war ausnehmend freundlich und munter — — füllte mein 
Glas in einem fort, „Ach, man lebt nur einmal“ rief er aus. — Aus 
seinem ganzen Betragen, leuchtete eine gutmütige Bonhomie, und 
reiner Thon (Clay) heraus. Er ist ein glücklicher Egoist — und 
oft beneide ich ihn, wie die Verdamten denc) Himmelreich denen 
Engeln beneiden — und oft fühle ich Geringschätzung und Mit
leid mit ihm.

a) T. i. w orden. b) A 69. la p  o ld a ljeg y ze te . c) das h e ly e tt.

1 Karácson Mihály (1800—1869) akkor egyúttal gr. Széceen Károly és 
gr, Forgách Antal távollevők követe az országgyűlésen, később kir. táblabíró és 
akadémiai tag tanította gróf Szécsen Miklós (1782—1871) magyar kancelláriai 
tanácsos fiait, Károlyt (1818—1848) és Antalt (1819—1896).

2 T. i. szerelme.
3 Az országbíró.



Den Anwesenden muss ich indifferent erschienen seyn.
Jetzt habe ich wieder einige Wochen zu dulden, bis ich sie 

wieder nur sehen kann. Ob sie mich liebt, das weiss Gott — ich 
weiss nur dass ich sie liebe. — Mein Leben ist vegiftet! [68] 

[J’ai encore plus de fíerté, que je n’ai d’Ambition.1]b)
Die Correlationen werden nun verhandelt. Wenn meine 

Meinung, die ich für die aller gerechteste' halt,2 durch gehet, so 
bin ich um 70 m[ille] fl[orins] C[onventions] Mfünzen] ärmer. 
Ich will aber kein Unrechtes Gut auf mir liegen lassen. — 

Schwarzes Brodt —3
Je mehr ich mich, von meinen vorigen Lebensweg entferne

— und je mehr ich mich mit meinen Lands Leuten verbinde —
desto mehr — entsetze ich über das Riesenhafte meines Unter
nehmens. Quelle Société, — quel ennui — quell----- - ect!“

Wenn wir die bestehende Scala4 umstossen, so gewinnt das 
Land unendlich an Credit: und alle jene Creditoren, die ni 
Österreich, ect mit C(onventions] M[ünzen] bezahlt werden,
— werden Hungarns Freunde — Jetzt haben die Hungarn nur 
Neider und keine Freunde.

Jetzt sieht man es in Praxi, welche Obvallation einer Ver
fassung die ist — wenn sie Vortheil und Nutzen bringt. Wie 
constitutionel sprechen alle Geistliche[n ] ? Es schreckt sie kein 
Mensch!

S[ophie] E[sterházy] sagt mir, dass M(törölve) L. der 
M(törölve) während dem Landtag gsagte hat „Du hast Dein 
Herz dem M(törölve) gegeben, Dein Kopf ist für St(törölve) 
und endlich wirst du den G K (törölve) heiraten“ —a
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b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Több büszkeség van bennem, mint ambitio.
2 Azon vélemény mellett volt, hogy az adósok teljes értékben fizessenek, 

azaz nem papír, hanem pengőpénzben. Minthogy Széchenyinek is volt adóssága, 
őt is lényegesen érintette az esetleges· többlet.

3 T. i. inkább fekete kenyeret akar enni, azaz szegényebb lenni, mint hogy 
igaztalanul több pénze legyen.

4 T. i. azt a kimutatást, amely visszamenőleg feltüntette a pénz értékét.
5 Lásd az 1826 dec. 30. feljegyzést. E szerint így hangzik a szöveg: 

Sophie Esterházy sagt mir, das Mimi Liechtenstein der Melanie während dem 
Landtag gesagt hat „Du hast dein Herz dem Metternich gegeben, dein Kopf ist 
für Sfeferl und endlich wirst du den Georg Károlyi heiraten.
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Wie hat sich L[ouise] verändert! — Es ist nicht möglich, 
dass sie mich nicht liebt. Sie ist nachdenkend geworden. —

[1827 január 18.] 18ten Zirkel.1

[1827 január 19.] 19ten Stitzung b ey  den Ständen!

[1827 január 20.] 20ten Zirkel — Die nicht Organisation des 
Landtages

Und die Instructionen der Comitate
sind zwey unglückliche aber nötige Anomalien.
Maytényi,“ — von dem ich höre, dass er sich von Clamm 

Gallas misshandeln liess — was mir sehr weh that — sagt mir 
„Sie gehen wenig in Gesellschaft — bald werden sie öfters 
gehen“ [69]

Er glaubt, dass ich wegen L[ouise] nicht gehe —, so 
glauben es viele Menschen — es ist meine Pflicht — mich unter 
alle die Leute zu mengen — die mir ecklich sind!

Heute speiset L[ouise] mit ihrer Schwester1 2 3 und ohne ihren 
Mann bey O’Donell.

[1827 január 21.] 21ten Sah ich L[ouise] als sie aus der Kirche 
ging. Sie fiel beynahe.

21ten Sprach ich viel und vielleicht etwas unvorsichtig mit 
der Gr[äfin] F (törölve)4 5

C (törölve)3 ist entschieden, nie und in keinem Fall mehr 
nach Wien zu gehen. Verlässt er den Dienst, so will er sich in 
Pressburg niederlassen.

Ich bin überzeugt, dass er seine Charge niederlegt (7„ sor 
törölve) Auch er lebt nur durch L[ouise] der glückliche! — In 
meinem Herzen ist Gift — was mich tödten wird — In meinem 
Gehirn ist ein immerwährendes Denken nach ihr — eine bren
nende Sehnsucht — die nur der Todt löschen kann. Ich kann [sie]

1 A correlatiok tárgyában.
2 Majthényi Antal honti követ és gr. Clamm-Gallas Ede főhadnagy.
3 B. Fahnenberg Antalné, szül. Seilern Johanna grófnő (1797)
4 Fahnenberg, tehát Crescentia nénjével.
5 Carl, azaz gr. Zichy Károly.
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nie mehr und nie wieder vergessen! Jedes Wort, das sie mir 
sagte, — kommt immer und immer in mein Gedächtniss zurück,
— und alles was ich beginne und fühle, gehet durch sie. Je 
rapporte tout ce que je desire — et tout ce que je fois, ä eile 
seule.1

[1827 január 22.] 22ten L[ouise] bey der Gr. Gy.1 2 gesehen. 
Sie war kalt und zurückstossend — Ich verlegen und schweigend.
— C[arl] soll krank seyn — Hypochondrie. Ich hatte keinen 
Athem als ich aus dem Saal ging. —

Mein tägliches Gebet „zertrete mich o Vorsicht — und 
lasse sie glücklich seyn“ wird erfüllt. Ich bin schon im Reich der 
Träume!

[1827 január 23.] 23ten — Ob L[ouise] mich schätzt, —  ob sie 
mich liebt — das ist was ich immer und immer von mir selber 
frage; Ein immerwährender brennender Gedanke! [70]

[1827 január 24.] 24ten Nachmittag einen Besuch bey C[arlJ 
gemacht —L[ouise] hat mich freundlich empfangen. Ich war gelassen 
und vernünftig — des Abends sah ich L[ouisen] bey der G[rä]finn 
C. Est[erházy],3 sprach lange, lange mit ihr — Sie wurde auf mich 
böse, weil ich sie einen, bon enfant, hiess. — Es kam mir vor 
als ob ich ihr ganz gleichgültig wäre. Le charme est rompu!4 5

Ich habe Gift in meinem Herzen, was mich tödten wird — 
sie ist aber glücklich — Gottlob!

Alte C. Est[erházy]s „Sie werden eine grössere Rolle 
spielen, als sie ahnden. Sie sollten aber frischer seyn! Man fangt 
an Vertrassen in sie zu setzen ect.

Frischer, Geschwinder! — Ach — mir scheint es ist zu 
spät — ich kűrire an einen Leichnahm!s

1 Megteszek mindent, amit óhajtok — és minden, amit teszek, egyedül 
érte . . . De a j'í  des ire  nyilván téves, e helyett: amit óhajt (t. i. Crescentia).

2 Gräfin Gyulay, t. i. a horvát bán felesége.
3 Idősb Esterházy Kázmér grófné.
1 A varázs meg van törve.
5 T. i. Magyarország már halott.
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In L[ouise] ist die Lebens Lust ganz wieder erwacht -- 
Sie hat sicli lange, lange ennuirt — nun möchte sie sich wieder 
freuen. Ihre Schwester ist, — ausgelassen froh — und munter! 
L[ouise] ist in ihrer Gesellschaft — leichtsinniger. —

Wenn ich so auf mein ganzes Leben zurück denke — so 
ist die Summa alles dessen, was mir gelungen ist, ausnehmend 
klein. Ich hab’ das Meiste ungeschickt angefangen — oder 
unglücklich geführt. —

[1827 január 27.] 27ten Mit der Schwester von L[ouise] viel 
gesprochen. Ich lebe als ob ich Gift in mir hätte, was mich 
verzehrt — (2 sor törölve).

Ich „Sie hat alles Edle in mir erweckt — ich kann sie nie 
aus [71 ] meinem Herzen bringen — ect. —

[1827 január 26-27.] 26—27ten Sitzung [bey den Ständen in 
den Correlationen]a) L[ouise] in ihrem Schlitten gesehen.

Gott wie langsam vergehen meine Tage! —

[1827 január 28.] 28ten Viel mit der Schwester von L[ouise] 
gesprochen. —

Mauro jeni1 sagt mirh) als eine Lehre „0 il faut rester, 
fidele ä sa patrie, ä sa nation, — il ne faut pas l’abaudon- 
ner.“2 ect.

Erb) * sagt mirb) das!
In der Pertractation der Correlationen — muss ich als ein 

rechtschaffener Mensch gegen mein eigenes Interesse sprechen — 
Mir kann es gerade 50 m[ille] Conventions] M[ünzen] Unter
schied machen.

Franz Pálfy hat directement den grössten Nutzen vom 
Landtag. Indirectement ist es aber ein grosser Nutzen für alle 
Magnaten.

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e . b) Széchenyi a láh ú zása .

1 Maurogeni János török ügyvivő.
2 Hűnek kell maradni a hazájához, a nemzetéhez — nem szabad azt elhagyni.
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Man sagt gewöhnlich, d e r a) Mensch hat keinen Character, 
denn er ist bald royalist, bald constitutionel — So wie es R. 
W. begläufig ist. —

Wie Grund falsch diese Behauptung ist, fällt in die Augen. 
Der Mann von wahrer Consequenz, hält mit dem König, hat der 
König Recht — mit dem Volk, hat das Volk recht.1

Es gibt zweierley Politzey, — die eine sichert die Habe, 
das Leben ect, die andere verklagt geheim, und verklagt gewöhn
lich falsch. — Wir haben in Hungarn die zweyte Gattung: — 
gegen die erste würden wir uns streiben.

Es würden z[um] Beispiel] 100,000 geheime Polizey 
Diener bezahlt, im Durchschnitt a 100 fl. — macht 10,000,000 
fl[orins] C[onventions] M[ünzen] — das doppelte der hung[arischen] 
Contribution. — Es gibt aber keine [72] Verschwörungen, com- 
plots ect. Was sollen diese Leute berichten? Sie fürchten sich, 
können sie nie etwas rapportiren — verabschiedet zu werden. 
Sie nehmen ihre Zuflucht also zur Einbildungskraft — zum 
Verdrehen: daher diese usurpirten und diese verschwärzten 
Reputationen. —

Man könnte 10 Millionen ersparen. Reiche Gutsbesitzer — 
und Kaufleute, die das Vertrauen der Regierung geniessen, wären 
hinlängliche Politzey. —

Lubi2 „Én a legjobb emberre nem tartok semmit, ha nem 
feleséges ect.

[1827 január 29.] 29.ten Sitzung in der untern Tafel. L[ouise] 
war da mit J.3 Ich glaube sie liebt mich. O ich will ihrer 
würdig seyn — Noch brennt in meinem Busen die heftigste 
irdische Flamme, ich würde vor Wollust vergehen, sie an mein 
Herz drücken zu können — Noch bin ich kaum werth, den 
Staub ihrer Schuhe zu küssen! — Werde ich aber leben können, 
— brennt diese Flamme bis zum Boden aus! Nein, — ich fühle 
es — Meine Liebe ist mpin Leben — hört die auf, so bin auch 
ich nicht mehr.

a) Széchenyi a lá h ú z á sa .

1 Ugyanezt hangoztatta később Kossuth elleni vitairatában.
2 Luby Imre érseki táblai bíró.
3 Johanna, t. i. nővérével.
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Des Abends sie bey Gy.1 gesehen. Ach, welcher Engel! 
Nun ist der Landtag vorüber — ich zittre vor dem Gedanken. 
Was werde ich dann? — Nur in dem selben Ort mit ihr zu 
seyn, gäbe ich nicht für ein Königreich!

[1827 január 30.] 30ten L[ouise] bey O’Donell gesehen. —

[1827 január 31.] 31ten Sitzung bey uns. Ich sprach zweymal2
— L[ouise] war auch da. — Mit Cz[iráky] einen different! 
gehabt. [73]

1 Gyulai horvát bánnál s ott volt Crescentia is.
2 Tz, ezt írja: A magánosok pénzügyi viszonyairól (correlatiok). Graf 

Stefan Széchenyi Rttm. äusserte man müsse hier keinen respect vor grossen Herrn
— welche mit Schulden belastet sind und nur dem Luxus, keineswegs aber dem 
Wohle des Vaterlandes Opfer bringen — haben — sie sollen sich in ihrer 
gewohnten luxuriösen Lebensweise einschränken und jeden das Seinige zurück
geben — er stimme demnach mit dem Nuncio der Stända in Ansehung dieser 
Periode.

Graf Cziráky Praesident —: erklärte, er wolle zwar Niemanden in der 
Freyheit des Votums restringiron, erachte aber die hohen Proceres darauf auf
zufordern — dass sie nachdem hier in genere von allen Gläubigern und Schuld
nern gehandelt wird — sich enthalten mögen specifisch von gewisser Schuldner 
Classe, wobey sich auch der Neid andeuten lässt — zu sprechen. Gr. St. Széchnyi 
antwortete, er habe nicht aus Neid gesprochen, auch in seiner Rede Niemanden 
specifisch verstanden, er wisse also nicht auf wen der President seine Rede 
applicire. —

Később a 2. korszakhoz így szólt: Gr. Széchenyi Stefan sprach sich für 100 
per 100 aus, denn nur die Schuldner hätten sich auf das 15 jährige Provisorium 
angewohnt; er erachte nicht dass man wegen Erhaltung einiger Familien, oder 
vielmehr wegen einige alles verschwendete Privatleute Ungerechtigkeit begehren 
solle. M. G. így jegyzi fel csak a 2 periódust említve, de a két felszólalást 
egybekeverve: Gr. St. Széchenyi ebenfalls 100 für 100, indem er zugleich bemerkte, 
dass mehrere Wittwen und Waisen von denen man in den grossen Palasten nur 
zu wenig denkt, von diesem Landtag ihr Wohl abwarten.

Worauf Gr. Cziráky ereifert erwiederte, man soll nicht hier aus Neid von 
einer besondern Klasse Schuldner reden, sondern im allgemeinen, worunter wirk
lich auch viele Arme befinden.

Worauf wieder Gr. Sz.: er habe keine besondere Klasse verstanden, und wisse 
nicht welche Klasse der Herr President darunter verstanden habe, übrigens sey 
es immer wahr, dass unter den Reichsten auch die meisten Schuldner wären.

A második időszakra az országos bizottság 100 helyett 70 frtot javait, 
Széchenyi és társai 100-at akartak, de az elnök eloszlatta a gyűlést az idő elő- 
haladottsága miatt.
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Cziráky hat presidirt. — Er solvirte die Sitzung um
2 Uhr — denn er wäre überstimmt worden.

Den Abend Pick-nick. Viel mit der Schwester von L[ouise] 
gesprochen. — Ich glaube, dass sie niemals mit ihr von mir 
gesprochen hat. Elle ne me demande jamais — 1

Ich bin ihr nicht im Mindsten mehr gefährlich. — Le 
charme qui existoit, est tout a fait rompu.1 2 —

[1827 február l.] lten Sitzung, bey uns. Es haben alle Leute, 
die vormals nie das Maul aufmachten, gesprochen3 — um uns zu 
unterdrücken. —

Meine Pflicht habe ich erfüllt. Dass ich besiegt bin, bringt 
mir einen Nutzen.

Flore Spiegel ,,il n’y a pas de pays au monde, ou il y a plus de 
vertu privée, et plus de vice public et politique qu’en Angleterre.4 5 6

Diese Frau haltet den Aristides3 und den Washington 
,étant de mauvai^e société' — für nicht viel.“ —

[1827 február 2-A3.] 2— 3tén Sitzungen bey uns mit den
Ständen.

[1827 február 4.]4ten Bey C [arl] gewesen, Vulcani7 machte seine 
Spässe. Ich fand C[arl] und L[ouise] heiter und froh — die 
Kinder schön und gesund. Alles athmet Glück und in meinem 
Herzen ist Gift. Gottlob!8

1 Ö (t. i. Crescentia) sohasem beszél rólam.
2 A varázs, mely volt, teljesen le volt rontva.
3 Az elhalasztott szavazás a 100 helyett 70 frt fizetését is soknak ta r

to tta  és a rendeket az adósokra előnyösebb javaslatra kérte, 40 szavazattal 
13 ellen.

1 Nincs a világon ország, ahol több a megfosztott erény és több a nyilvá
nos és politikai bűn, mint Angliában.

5 Két kiváló államférfi: Aristides (az igazságos) (540—467 Kr. e.) az 
athéniek híres államférfia és hadvezére; Washington, George (1732 — 1799) 
amerikai államférfi és hadvezér, az amerikai szabadság kiküzdője, az Egyesült 
Államok első elnöke, a polgári erények mintaképe.

6 Mivel nem jó társaságból valók, nem sokra tartotta őket.
7 Vulcani, Andreas (1764—1853) a bécsi udvari színház balletmestere 

Pozsonyban volt nyugalomban s itt is halt meg.
s Hálát ad, hogy Crescentia vidám, hogy egészséges és nem bánja, ha 

a saját élete elkeseredett. Imáiban is ezt kéri az Istentől.
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Ich lebe wie ein verdammter, der die Minuten zählt — und 
doch zittere ich vor dem Gedanken — dass der Landtag 
aufhört.

[1827 február 5. j 5ten Oedenburg: den grössten Theil z u  F u s s  a) 
gegangen. [74]

[Schoppingk1
Der merkwürdige Tag der L[ouise] ist der 20 Jäner 1825.

Ich'liebe sie wie meinen Schutzengel: Bin nicht würdig den 
Staub ihrer Schuhe zu küssen.] bl

[1827 február 6.] 6ten nach Zinkendorf.

[1827 február 8.] 8ten nach Wien. Mett[ernich] bey Molly2 
gesehen. Er behandelt mich kalt. Lud mich zu seinen Ball nicht 
ein. C’est une forte punition3 —

S[ophie] Vinzenz4 und ihre Familie mich gut behandelt — 
sonst fand ich keine Freunde!

Wie allein werde ich in einigen Jahren stehen!

[1827 február 12.] 12ten Nach Presburg.

[1827 február 13.] 13ten Sitzung. Ich habe wieder gesprochen.5

a) S zéchenyi a láh ú zása . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Gr. Esterházy Mihály felesége, szül. Sehopping vagy Opdenham Zsófia 
bárónő.

2 Gr. Zichy Ferenené, szül. Ferraris Mária grófnő.
3 Ez nagy büntetés.
4 Gr. Esterházy Vince és felesége, Liechtenstein Zsófia hercegnő rokonsága.
5 Ismét a correlatiókról. Előtte gróf Erdődy Károly varasdi főispán szólt, 

hogy mivel 70-et fogadtak el 100 helyett a 2. időszakra, véleménye szerint a 
rendeket fel kellene szólítani hogy hasonló kedvezményben részesüljenek az 1. 
időszakiak is. Vagy pedig egyik se kapjon kedvezményt. Utána Tz. szerint 
Széchenyi szólt:

Gr. Stefan Széchenyi Rttm. war gleicher Meinung obgleich er auch jetzo 
dem Aussprüche 100 pro 100 inhaerire und von solchem nur wegen der Mehr
zahl abweichen musste.

Namens Tag 
Geburts Tag 
Heirats Tag

15 Juny 
13 Mai 1800



128 GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓ I

Cziraky gibt sich das Ansehen eines grossen Herrn, auch 
vis-ä-vis meiner! —

In Wien habe ich’s ganz verdorben — —
M[iska] Est[erházy] „(272 sor törölve)
Das wäre entsetzlich, einen solchen Engel zu betrügen!
Lulu Thfürheim]1 „c’est bien qu’il y ait de Γopposition — 

mais je crois que vous allez trop loin — on me dit aussi que 
vous ridiculisiez les prétres la religion ect“2

Aha, da ist schon Verläumdung, denn sie können mir nicht 
das Mindeste vorwerfen.

L[ousien] Schwester erzählte mir „dass man neulich gesagt 
hat, dass L[ouise] die Galerie unseres Saales verlassen hat, — 
wie mich Czfiraky] zu Recht weisen wollte.“

C’est Me Adele3 qui fait tout cela.
Wenn es möglich wäre, dass (1 sor törölve)
T i t i n a ) i „ist es wahr, dass man Ihnen die M[törölve] ange

tragen“ ect.
D i e t r i c h il) fragt den Tonerl Bath[yany] „wo gehet man in 

die [!] Magnaten Saal? — B[atthyány] „gehen sie h o t t !b)5 [75] 
Neulich sagt mir (1 név törölve)6 Ey man lebt nur ein

mal“ — Der ist auch ein ausgemachter Egoist. Der hat nie 
eine edle Wallung gehabt — „avoir et jouir“ sonst nichts.

Wir haben uns vorgenommen, uns auf hung [arisch] Ő zu 
heissen7 anstatt s i e .b) Es wird Lärm machen. Sie werden auf 
Demagogie denken: denn man wird sagen, wir wollen das 
Nagyságos und Méltóságos —- mit dem einfachen Ö  vertauschen. a)

a) Szécheny i a lá h ú z á sa . b) K étszer a láh ú zv a .

1 Thürheim Lulu grófné (1788—1864) a bécsi főúri társaság egyik jellemző 
alakja.

■ Az jó, hogy van ellenzék — de azt hiszem, hogy ön nagyon messzire megy 
— azt is mondják nekem, hogy ön kigúnyolja a papokat, a vallást.

3 Gr. Keglevich Jánosné, szül. Zichy Adél grófnő.
4 O’Donell ezredes felesége.
5 Jobbra.
3 Carl t. i. Crestentia férje. Lásd az 1827 január 17-iki feljegyzést!
7 Kezdetben Ö később ö n  lett. Ez Széchenyi újítása. (Lásd Viszota Gyula 

Az ön történetéhez. Magyar Nyelv. 1905.)



1 8 2 7  FEBRUÄR 129

La Roche gelesen von Lulu Thürheim.1

[1827 február 15.] löten mit L]ouise] und allen den ihrigen 
bey C Erdödy gewesen, (sor törölve).

Alle die folgenden Tage sehe ich L[ouise] nicht. Habe ver
mieden sie zu sehen.

[1827 február 18.] 18ten In der Kirche. (Körülbelül 10 sor 
kivágva.)

Aponyis Angelegenheit2 macht Lärm. Mein Gott die Usurpir- 
ten Reputationen!

So eben bekomme ich eine Einladung von Pal[atin] zu 
einem Ball auf lateinischer Sprache. Es sind hungarische und 
auch teutsche!

Alles diess scheint gleichgültig — „Ich glaube aber nicht, 
dass es so lange [76] währen wird.

[13ten Mai ist L[ouisen] Geburtstag. Mir scheint 1799.
löten Juny------------ Namenstag.
3ten August Heiratstag, mir scheint 1819

20ten Jäner 182ö Ver—Tag.a)] b)

I.
Landmann A  „Mir scheint der Damm wird gegen den Strom 

nicht länger mehr halten. Er ist allenthalben beschädigt — 
gebrochen, ect.

Staatsmann B. „Sie sind ein böser Mensch — der gefähr
lich ist — man muss sie einsperren ect.

II.
I c h a) Das Licht der Civilisationen brennt helle. Die Leute 

sehen. Die Decke ist von ihren Augen gefallen. Alle die Usurpir- 
ten Reputationen zerfallen — der wahre Werth erhebt sich —

a) K étszer a láh ú zv a . b) A z o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Thürheim Lulu grófnő novellája. (Paris. 1827.) A grófnő naplót is veze
tett. Kivonatosan meg is jelent és érdekes kortörténeti adalékokat tartalmaz.

2 Talán a bécsi könytárnak, Pozsonyba való át- és nyilvánossá tételét érti. 
(Apponyi Antal.)

G róf S zéchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 9
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Alle Congregationen, — die best organisirte Politzey — 1000 solche 
Kerle wie Gentz,1 unterdrücken und halten die Menschheit nicht 
mehr auf. ect.

JV. Sie sind ein Volksaufwiegler. Sie verderben die Jugend 
— Sie sind ein entsetzlich gefährlicher Mensch — ect. 

ha! ha! ha!

[1827 február 19.] 19ten Bey O’Donell gegessen. „ 0  D o n e l l “ a) 
il faut qu’il y ait2 une Opposition, — mais eile ne doit pas 
passer de certaines bornes ect.

l c h a) p[ar] ex[emple] „il faut s’opposer seulement oú la 
gouvernement, pour jouer cette farce, veut bien le permettre —. 
Devoiler la bétise, l’imbécillité d’un favori -  seroit passer les 
bornes de la bienséance ect, combién d’absurdités et de super- 
fícielité!

Eine Soirée bey C Est[erházy] so zu sagen, arrangirt —, 
mit vor Lust aufgeschwollener Brust dahin gegangen — Mit 
Gift im Herzen nach Hause gekehrt! [77]

Mein tägliches Gebet für Lfouise] ist, — „Zertrete mich 
Allmächtiger! Überhäufe mich mit allem Übel und Schmach — 
Lasse sie Gnade vor Deinen Thron finden — Beglücke sie — 
schenke ihr den Frieden des Herzens — die Ruhe der Seele — 
die Zufriedenheit des Gemütes —!

Und mit aller der Reinheit meiner Liebe — habe ich ihr 
kein Vertrauen einflössen können.

Ich glaube sogar, dass sie nun gar nichts mehr für mich 
empfindet — sondern sich damit unterhaltet — dass sie mich 
gefangen hält. Sie lacht — oder verhindert sich zu lachen, wenn 
sie mich sieht! —

Gott lob! —

a) Széchenyi a lá h ú z á sa .

1 Gentz Frigyes osztrák publicista, Metternich eszméinek hirdetője.
2 O’Donell: Kell hogy ellenzék legyen, de nem szabad bizonyos határokon 

túlmenni.
Széchenyi: Pl. csak ott kell ellenállni, ahol ezt a tréfát a kormány meg

engedi eljátszani. — Egy kedvenc ostobaságát, együgyüségét leleplezni — az
a tisztesség határának túllépése volna ect. mennyi képtelenség és felületesség.
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War ich denn nicht mehr werth, als zum Spass -— einer 
Frau zu dienen? Zur Kurzweile? Ich sollte mein Lehen enden: 
denke Tag und Nacht daran! —

Ich fange an oft zu denken — dass es mit diesem Leben 
für uns immer aus ist.

Ein Erfrorner, ein Ertrunkener kann nach Stunden zu sich 
gebracht werden. Ist Wärme noch da — so ist es möglich —. 
Die Seele verflieht also nach und nach — so wie die Wärme 
eines erhitzten Eisens —. Wohin kommt — wohin gehet die 
Wärme: wartet der Theil der in der ersten Minute entfloh — 
auf den Theil der in der letzten entwich — um sodann ein 
ganzes zu bilden?

Der Mensch stirbt — von dem Augenblick an als er abwärts 
gehet. Z[um] B [eispiel] — von dem 30—40 — Jahre angefan
gen. Mit jedem Tage — weniger Leben! — [78 ]

[1827 február 20.] 20ten ist Brunswick1 gestorben.
G a l i l e ia) — e pur si muove“ —
Den alten Baron Fechtig — sagte Zsomhory dem Rohontzy2 

als einen Pfarrer an ect.
Der Pfarrer der Neben dem Bischof liegt „Kati hajtsad ki 

a teheneket.“3
Ein angestellter Mann in Hungarn wird mehr geachtet als 

ein Unangestellter — wäre der eine, ein Dumkopf oder ein 
schlechter Kerl, der andere hingegen ein Weiser und ein 
Tugend Muster.

Das ist traurig.

[1827 február 21.] 21ten War ich bei L[ouise]. „Sie konnte 
sich des Lachens einigemal nicht enthalten, als sie mich ansah“ 
— Was sie dachte weiss der Himmel — es war mir aber als 
ob Jemand einen Dolch in meinen[!] Herz gestochen hätte.

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa .

1 Gr. Brunswick József országbíró.
s B. Fechtig Ferdinánd államtanácsos, a legfőbb törvényszék elnöke. Zsom- 

bory Imre békési alispán és követ. Rohontzy János veszprémi követ.
3 Két tréfát jegyez fel.

9'
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Bey dem allmächtigen Gott — es wäre zu hart — wenn sie 
mich lächerlich fände“!

Ich habe eine elende Nacht zugebracht — und bin krank 
und leidend aufgestanden den

[1827 február 22.] 22ten Ach wie ist mir das Leben ecklich!
Gehe mit der T[itin] O’Donell — wollen gerade eine 

Soirée engagiren (körülbelül 9 sor kivágva) [79] CL lap törölve)
[Liebe S[ophie] Sie werden erstaunt seyn, von mir einen 

Brief von so geheimen Inhalt zu bekommen. Ich weiss es, 
dass Sie den Brief ganz sicher ohne Zeugen in ihre Hände 
bekommen werden — und dass er Sie gewiss in keine Verlegenheit 
setzen wird. —

Ich denke seit 14 Tagen ernstlich daran, ob ich mich 
erschiessen soll oder nicht — wahrscheinlich werde ich es nicht 
thun, — es würden einige Menschen sich darüber kränken — 
L[ouiseJ würde vielleicht erschrecken.]a)

Vor einigen Tagen hat der angebliche „Le Comte Severin 
Jaroszinsky den Abbé Blank ermordet!1

Ein Missionair soll in Frankreich geprediget haben — und 
das Volk sah ein Kreutz — 1000 Menschen wollen darauf 
schwören! Im XIXten Jahrhundert!

[1827 február 23.] 23ten recht krank gewesen.

[1827 február 24.] 24ten Viel besser und ruhiger. Bey C[arl] 
Z[ichy] gegessen. Ich kalt und vernünftig. Bald weg gegangen. 
Ich glaube L[ouiseJ hat mir übel genommen, dass ich (2 sor 
törölve) ihr die — so werde ich C[arl] CL sor törölve) bemer
ken ohne wie L — (2 sor törölve) [80] (172 sor törölve).

Ob L[ouise] mich liebt? Oft glaube ich nein — oft glaube 
ich ja! — (21/, sor törölve)

Bin ich aber nicht —

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Jarosinsky Severin (1793 — 1827) orosz szélhámos febr. 13-án megölvén 
volt tanítóját Blank, Johann Konrad (1757—1827) német mathematikust, Bécs- 
ben 1827 aug. 30. felakasztatott. (Oettinger: Moniteur des Dates).
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[1827 február 25.] 25ten 1 Uhr nach Mitternacht. Gerade als 
ich diese schreibe tritt ein Bildhübsches Mädchen mit einer 
Lantern in mein Zimmer — 'und bringt mir eine Estafette von 
Wellesley.1

Heute ist ein unglücklicher] Tag für mich ich fühle es in 
allen Adern. 0 wenn nur der vorüber wäre —; denn heute gehet 
alles verkehrt!

11 Uhr Morgens.

[1827 február 26.] 26ten L[ouise] gesehen. (1 *,, sor törölve)
Ich sendete dem C[arl] Fische, die ich von L. F. hatte. 

(41/., sor törlés).
L[ouise] ist ein Engel (s/4 sor törlés).
[Ich bitte Sie,1 2 wenn Ihnen an meinem Leben am Mindesten 

gelegen ist — zürnen Sie nicht, dass ich an Sie schreibe — ich 
schwöre Ihnen, dass ich keinen Tag überleben werde — können 
Sie mir nicht vergeben. Es hengt nur von Ihnen ab — mir 
einige Augenblicke Ruhe — oder die Verzweiflung zu geben —. 
Glücklich kann ich nie wieder werden, das fühle ich — und 
verlange es auch nicht — aber in dem Zustand, in dem ich so 
lange nun lebe — in dem Zustande kann ich nicht mehr blei
ben — 0 ich hätte mich längst todtgeschossen — glaubte ich 
nicht — dass Síé das erschrecken würde —. Seyn Sie mein 
Engel, — der mich durch das Leben führt. 0 Sie wissen ja, 
wenn Sie meiner gedenken, dass Sie mich zu allem Edlen und 
Schönen erhoben haben — dass ich, seit dem ich Sie liebe, eini
gen Werth habe — und Tag und Nacht daran denke — Ihrer 
Theilnahme, Ihrer Achtung — wenigstens Ihres Mitleidens werth 
zu seyn.

Der treu[e] Diener, der sein ganzes Leben in rastloser 
Arbeit seinem Herrn widmet —· verdient am Ende doch — dass 
der Herr es wenigstens erkenne —. Ich lebe, ich athme nur 
durch Sie — 0 ich weiss, dass ich nicht würdig bin den Staub 
Ihrer Schuhe zu küssen — aber ich liebe Sie mehr — als je 
ein Mann eine Frau geliebt — Mit der Reinheit eines Engels,

1 A bécsi angol követtől.
2 Crescentiához írni szándékolt levelének töredéke.
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— Jedemeiner Gedanken und! Handlungen ist durch Sie beseelt — 
und wie viele Jahre hindurch? Ich hoffe nichts ·— bin glücklich 
Sie zu sehen — die selbe Luft mit Ihnen einzuathmen — würde 
mein halbes Lehen, was mir noch zu leben überbleibt in Qualen 
im Gefängniss zubringen, könnte ich die andere Hälfte zum Lohn
— der Letzte Ihrer Diener seyn! — Weiss der barmherzige 
Gott, dass ich so warm für Sie glühe und mit solcher Treue wie 
vor einigen Jahren — und wie ich es oft gestanden habe. —

Und Sie haben noch Misstrauen — gegen mich — Sie glau
ben mir noch nicht —? Um himmels Willen was für eine Probe 
verlangen Sie von mir? Jahre lange Treue — Entbehrungen 
aller Art — konnten in Ihrem Herzen mir noch kein Vertrauen 
verschaffen. Wollen Sie noch mein Leben — ich habe nichts 
mehr zu geben. Sie wissen ich bin kein Prahler — Ein Wort — 
und ich bin nicht mehr. —

Glauben Sie aber, so fest muss das aber seyn wie Ihr 
Glaube an Gott, —- dass ich Sie mehr wie mein Leben liebe — 
dass ich nur da . . .]a)

In einer Deputation bey Gyulai1 — hat man viel gegen 
die Academie die wir fundiren wollen, — gesprochen — ect.

„0 wie schwer ist’s das Gute, das Nützliche zu Stande zu 
bringen“!

Auf dem Pique nique — viel mit L[ouisen] Schwester- 
gesprochen. —

In meinen Innern ganz wund. Ich muss diesem Zustand ein 
Ende machen.

Vorgestern schrieb M[iska] E[sterházy] an Leikam einen 
groben Brief — damit er sich in die Angelegenheiten des Titus 
nicht mische. [81]

M[iska] Esterházy]erzählt mir, das (1 név törölve)2 von 
mir gesagt „Er ist wie sein Vater war (1 sor törölve).

a) A  81. és 82. o ld a lla p ra  jegyezve.

1 1826 okt. 6-án az Országos fundusok megvizsgálására kiküldött deputa- 
tionak volt elnöke. I tt  többek közt a Ludovica Akadémia és Nemzeti Múzeum 
alapját vizsgálták meg. Ez utóbbinál volt szó az Akadémiáról, amelyet eleinte 
tudvalevőleg be akartak kapceolni a Múzoumba. A jelentést a bán márc. 7-iki 
kelettel a márc. 24-iki ülésen nyújtotta be.

2 Carl. t. i. Zichy Károly.
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[1827 február 27.] 27ten Ich gehe heute zu einem Ball von E[rz] 
H [erzog] zu der ich eine Einladung lateinisch bekommen habe.1

Den Gfeneral] Spiegel hat ein Gassen Bube mit Koth auf die 
Nase geworfen — war wüthend. — Wesselényi ist angekommen.

Lfouise] war auch auf dem Ball. Ich brenne mehr wie je — 
Ich bin zu nichts gut, und tauglich.

[1827 február 28.] 28ten Über den Stoss, der noch recht fest 
stehet — nach Zinkendorf.

Maria de Torquemada taking the veil. By the Rev.
G. Croly

„My lord, you should have seen her as she stood 
Bidding the World farewell; — her pretty hands 
Like two enclasping lilies; — in her eyes 
Two quivering, crystal drops, — her cheek a rose,
Yet of the whitest, turn’d upon the sky 
To which her thoughts were wing’d! I newer saw 
So heavenly — touch’d a sorrow!“

There is a spot a holy spot 
A refuge for the wearied mind 
Where earth’s wild visions are forgot 
And love, thy poison, — spelts untwined.

There learns the wither’d heart to pray — 
There gently breaks earth’s weary chain: 
Nay let me weep my life away —
Let me do all, but love again. [82]

Oh thou that judgest of the heart 
Look down upon this bossom bare;
And all, all mercy as thou art 
Save from that wildest, worst despair!

1 Feretl febr. 28. jelentésében meg is említi, bogy kitűnt Esterházy 
Mihállyal, Károlyi Györggyel, Wesselényivel és Jankóvichcsal. . ,
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There silent, dreamless, loveless, love 
The agony at last is o’er;

The bleeding breast is turn’d to shone — 
Hope dies, and Passion burns no more.

Y ask no death, — Y wait thy will —
Y dare not touch my fleeting span: 

But let me, oh! not linger still,
The slave of misery and man.

Why sink my steps, one struggle past 
And all the rest is quiet gloom: 

Eyeslook your longest and your last,
Then turn ye to your cell — and tomb.

Fly swift, ye hours! — The convent grate 
To me is opening Paradise 

The keenest bitterness of fate
Can last but — till its victim dies!

Forget me not — 1827 Ackermann.1 [83] (1 lap kivágva)

[1827 március l., 2., 3.] 1 , 2, 3ten in Zinkendorf geblieben. 
Horváth sein Pferd der Schlag getroffen.

[1827 március 4.] 4ten nach Wien* (71/, sor törölve)
[(19 sor törölve) mit jedem Tag in meinem Busen, mehr 

und mehr das Gefühl für alles Schöne, Edle und Tugendhafte — 
„Mich dem Wohl dem Glück meiner Neben Menschen zu weihen; 
war nun meine einzige Arbeit (9 sor törölve) (egy egész lap 
törölve) (Vs lap törölve) Ich werde mein Leben für das Wohl

1 Látható, mily fontosnak tarto tta  Széchenyi az ackermani orosz-török 
békeszerződést. Széchenyi szerint az n e f e l e j t s  számunkra.



1 8 2 7  m á r c i u s 137

meiner Neben Menschen, meinem Vaterland, meinen Lands Leuten 
aufopfern C j 2 lap törölve) ( 2  lap törölve, közben kivágásokkal) 
(1 lap törölve) Die Krone der Tugend kann man ohne Arbeit — 
ohne Thränen nicht erlangen.]a)

Eine ziemlich gute Resolution1 indessen nach Presburg 
gekommen. Bey den Meisten Freude und Enthusiasmus erweckt — 
Im Ganzen stehen die Sache[n] gut! —

Die Rechte der Menschen werden die Oberhand erhalten — 
Und die Könige werden ihre Sicherheit bey den freyen Völkern 
finden. —

[1827 március 8.] 8 ten nach Presburg. Mit einen kleinen Schif 
von Dämm nach Presburg gefahren.

[1827 március 9.] 9ten Zirkel. Soirée bey C. E[sterházy]. 
Ich sehe voraus, dass ich mich mit A. Czap. 1 2 schlagen werde.

[1827 március 1 0 .] lOten Bey C[arl] Z[ichy] gewesen. L[ouise] 
mit mir sehr freundlich. F[ürsten]· Bath[yany] 3 zum Casino 
engagirt.

[1827 március ll.[  Ilten Bey dem Erzherzog gewesen. Nach
mittag L[ouise] bey 0 Donell. Ich mich bey C[arl] zum Essen 
angesagt.

[1827 március 1 2 .] 12ten beym C[arl] Z[ichy] gegessen. Viel 
mit den Kindern von L[ouise] gespielt. —

a) Széchenyi a  k iv á g o tt laphoz o ld a lje g y z e tk é n t C rescen tiához egy  h osszú , 
5 o ld a lra  á tte r je d ő  le v e le t í r t ,  ennek azonban  csak  ez a k is  tö red ék e  m a ra d t m eg.

1 Három kir. választ hozott magával Becsből a nádor, amelyet a márc. 3-lki 
elegyes ülésen olvastatott fel, mégpedig 1. köszönet a születése napjára küldött 
üdvözlő feliratra, 2. válasz az adóajánlásra és 3. az országos összeírásra, 
Az összeíróknak adandó utasítást helybenhagyta. A megajánlott adót (4.395.244 
frt ezüstben] elfogadta, az adózó nép iránti szeretettől indíttatva az adózási 
hátralékot megszűntnek jelentette ki, de kívánta, hogy ez a könnyebbülés az 
adózó népre egyenlő mérséklet szerint terjesztessék ki.

2 Gr. Szapáry Sándor (1801—1840).
3 Hg. Batthyány Fülöp.
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Sitzung in allen beiden Sälen. 1 Der Palatin — proponirt, 
dass die Stände, von dem abstehen sollen, dass von der Imputa
tion eine Erwähnung in einem Artikel sey —· was der Kaiser 
schon bewilligte.

„Ihr habt nach allen Recht 100 üforins] zu fordern — 
da ihr aber so gut gewesen seyd — Euch zu erklären,- dass ihr 
euch mit 50 fl[orins] [84] zufrieden seyd — so glaube ich 
solltet ihr nun ganz von allem abstehen —

(4 sor törlés)

[1827 március 13.] 13ten Sitzung.

[1827 március 14.] 14ten Conferenz. Alte Casimir2 sprach 
wegen der Μ. Z. —

Ich habe den Cz[iráky] zum Casino persvadirt. A force 
de raison.

[1827 március 15.] 15ten Conferenz.

[1827 március 16.] 16ten Zirkel —
Der Palatin macht was er will — das Vertrauen wird uns 

am Ende datzu bewegen unser ganzes Corpus Juris zu verbrennen.
Bodmers3 Bekanntschaft gemacht.
Von L[ouise] höre ich gar nichts. Ich lebe in einem immer

währenden Beben. Wie mein Inneres zerrissen ist ( 8 1/., sor 
törölve).

Was das für ein Geschwätza) dachte ich mir — und doch 
erbebte ich im Innern!

Ist denn alles Betrug, alles Schein auf der Welt? — [85]
Lebt nichts Heiliges! (3 sor kivágva)

a) T. i. is t .

1 Az adó ajánlás ügvében érkezett kir. válasz. (Ebben megengedi a király, 
bogy jogainak épségben tartásával az imputatiót megemlítsék).

2 Id. gr. Esterházy Kázmérné beszélt vele Z(ichy) M(elanie)ról.
5 Nyilván Bodmer, Johann Casper, a bajor vízművek igazgatója, aki akkor 

Bécsben tartózkodott és 5 évre szabadalmat kapott találmányára (pneumaticus 
gépre), amely lovak helyett hajókat működésbe hozott. (Wiener Zeitung, Amts
blatt 1826 II. 22).
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Soll ich lieber in Ungewissheit — verschmachten oder 
L[ouise] nicht einmal nennen. (2 sor kivágva.)

Fefe1 „Le Général Föy soutenoit d e s  F a n e r  e t e s “ a) —-
Weil die gute Dame ein anderer Meinung ist!
( 1  név törölve) 2 sagte neulich von mir „er ist gerade wie 

sein Vater — unbeständig, zu viele Ideen ect. (5 sor kivágva)
Ich sehe voraus, dass ich mich mit A. Czápáry schlagen 

werde. (3 sor kivágva).
Maytényi hat mit Clamm keine Schneid. 3

[1827 március 17.] 17ten Conferenz bey dem Palatinus. 4  —- 
Nie zeigte sich die Schwäche von Hungarn so deutlich! — 
(4 sor kivágva) [8 6 ] ( 8  sor kivágva)

[1827 március 19.] 19ten Sitzung in allen beiden Sälen. Auf, 
Sturm bereit gewesen — Alles ruhig abgelaufen. Pal[atinus] 
nachgegeben. 5

Den Abend mit L[ouise] bey Gräfinn Gy[ulai] zugebracht.

[1827 március 20.] 20ten L[ouisen] Schwester weg.

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa .

1 Egy beszélgetés töredéke a görög-török háborúról. Gr. Pálffy Jánosné, 
szül. Ligne Euphemia hercegnő (1773—1834) mondta ezt Széchenyinek. Ö ugyanis 
a kormány neutralitását tarto tta helyesnek Széchenyi nézetével szemben, aki 
viszont Foy, Maximilien Sebastien comte de (1775—1825) francia tábornok és 
ellenzéki politikus nézete mellett volt, aki a francia alsóházban felszólalt a görö
gök érdekében. Széchenyi is szégyennek tartotta, hogy a keresztény görögöket 
a pogány törökkel szemben a keresztény hatalmak nem támogatják.

2 Carl Zichy. Lásd a febr. 26-iki feljegyzést.
3 Lásd az 1827 január 20. feljegyzést.
4 A nádor sok megyei követet hívott magához s a jókat megdicsérte, az 

ellenzékieknek pedig előadta, . mennyire a haza igaz érdeke ellen tesznek, ha 
makacsul megmaradnak nézetük mellett, másnapra megint többeket meghívott. 
Célja az volt, hogy a felség iránti bizalomból az imputatióról törvénycikket ne 
készítsenek.

5 Az imputatio dolgában negatív volt a válasz. Kajdacsy baranyai követ 
(nem fogadta el a kér. ülés javaslatát) arra korlátozta, hogy egyes szók kimaradja
nak. Orczy az üzenetet nem fogadta el, Uzovich sem. Mikor a deputatió a nádornál 
megjelent, meghatott szavakkal mondta: „A javaslatot hazaszeretetből tettem, 
de nem akarom a rendek gondolkozását akadályozni, csak azt kívánom, hogy a 
mostani tettet egykor ne bánják meg.“
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[1827 március 21.] 21ten Mit Wesselényi] nach Wien.

[1827 március 24.] 24ten Wentz [eis] 1 Pferde angesehen.

[1827 március 25.] 25ten Nach Presburg. — Leni Petrowsky 
(31/, sor törölve)

Der Landtag ist den 19 Mai beendet. 2 Ich zitterte und bebte 
in meinem Innersten — als es sicher war. 3 (10 sor kivágva) [87]

[1827 március 26.] 26ten Sitzung in allen beiden Sälen. — 
Walterskirchen ect.. gewonnen. Bey L[ouise] gewesen, nicht 
empfangen worden,

Czir[aky] gewesen. Über seine Ignorance erstaunt gewesen —
„Er begreift gar nicht, wie man sifh gegen den Chatoli- 

cisnü in England opponiren kann“
„Welche Confusionen in den Parlament Sitzungen — wie 

wenig Würde“
Ich erzählte Chateaubriands Geschichte — „si c’étoit le 

Général du Pape ect. 5

„In England mache das Ministerium alles — man sähe es, 
dass die O p p o s i t i o n  n ie  d u r c h d r in g e 'A) — alle Menschen seyen 
bestochen ect.

„Jede innere Communication—Eisenwege ect seyn gefähr
lich ect.

Des Abends war grosse Gesellschaft bey J. Eorgáts.® — 
Mselle Blahetka spielte. (7 sor törölve)

Eine schlaflose Nacht zugebracht. Allen Muth und Kraft in 
mir erstickt gefühlt. (172  sor törölve, V2 sor kivágva)' Mein a)

a) Szécheny i a lá h ú z á sa .

1 Hg. Liechtenstein Vencel.
2 A márc. 24 elegyes ülésen hirdették ki a kir. választ az országgyűlés 

befejezésének határnapjáról.
3 Félt, hogy azon túl nem lesz egy városban Crescent,iával.
4 Akkor voltak a parlamenti harcok a katholikus emancipáció ellen.
5 Ha ez a pápának a tábornoka volna etc. Ez adomát lásd a II. kötet 

SOI. lapján.
6 Gr. Forgách Alajosné, szül. Batthyány Izabella grófné (1788—1855) 

Blahetka Leopoldine (sz. 1810) zongoraművésznő.
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E[i]nziger Gedanke [8 8 ] ihrer Werth zu seyn (V2 sor törölve) 
Ich muss fort oder enden.

( 1  sor és néhány szó törölve)

[1827 március 27.] 27ten Den ganzen Tag — nicht die Kraft 
gehabt zu denken. Ich bin zermalmet.

( 2  sor törölve)

[1827 március 28.] 28ten Sitzung in allen beiden Sälen. Konnte 
den Sclaven Sinn der obern Tafel nicht ertragen. Früher bey 
C[arl] Z[ichy] gewesen. Er mich gut empfangen. L[ouise] 
schickte mir den Becher1 zurück (1 sor törölve)

Gestern haben Sie die volle Trauer abgelegt. 2

(Körülbelül 11 sor kivágva)

[1827 március 29.] 29ten Soirée bey dem E[rz] H[erzog] 
(7, sor törölve). Mit den jungen Cz[apáry] viel gesprochen 
(V, sor törölve, 2  sor kivágva) [89]

( 1 2  sor törölve)a)

[1827 március 30] 30ten Sitzung. 3 Welcher Sclaven Sinn! Wel
che türkischen Grundsätze!

(5 72 sor törölve)
Ich war zermalmt — ich fiel beynahe in Ohnmacht. Was 

ich in dieser Stunde gefühlt, werde ich nie vergessen. Ein kalter 
Angst Schweiss brach aus meiner Stirne — Mein Herz bewegte 
sich kaum mehr. — Mich erhielt — aber mit dem bittersten 
Gefühl, das Bewusstseyn meiner Unschuld!

( 2  sor törölve)
Ich fühlte mich erschöpft und tief ergriffen! —

[1827 március 31] 31ten Sitzung. 4 Den Abend L[ouise] im 
Theater. C[arlj in Ihrer Loge. [90]

a) Az o ldallap o n  2 '/> sor tű rő l ve.

1 A simmeringi verseny ezüst serlege.
3 Gr. Zichy Károly miniszter 1826 szept. 28-án halt meg, eddig teljes gyászt 

viselt a család.
3 Ismét a kancellária elleni panaszok.
4 A magánosok pénzviszonyai.
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Früher in einem Concert. ( * / 2 sor törölve) Ihre (41/, sor 
törölve) Old head upon young shoulders! ( 6  sor törölve) Ich 
glaubte in der Gewalt einer höheren Macht zu seyn — die 
(körülbelül 1 1  sor kivágva.)

[1827 április 1.] (1 sor törölve) Sitzung in den Correlationen. 
Ich werde kein Wort sprechen.

[Jän[er] 3. Zeichne jeglichen Tag mit etwas, das ewig Dich

Febr[uar]

freuen kann! 1

7. Die Religion ist die goldene Kette, welche den 
Erdball an den Thron des Ewigen festhält. (NR) 

9. Gewagt sey Manches—Manches still erwartet-(NR)
23. Andere würdig erfreuen, sey Dir die süsseste 

Freude.
29. Was du begonnen, vollende mit Treue und Fleiss 

und mit Freude.
10. Halb nichts. Alles ganz, sey immer Regel des 

Thuens Dir.
März 7. Wage jegliches Wort, am schärfsten das Urtheil, 

das du fällst.
18. Wie du vertrauen kannst, so bist du werth des 

Vertrauens.
23. Fliehe den Argwohn, er macht die Weisesten 

selbst zu Thoren!
May 15. Nur in der Minute des Wi[e]dersehens und der 

Trennung wissen es die Menschen welche Hülle 
der Liebe ihr Busen verberge. (NR)

16. Die Harmonie der gleichgestimmten Seelen, — 
sie klinget ewig fort! — ( 2  nefelejts rajza)

20. Tage des Leidens befördern in Menschen, der 
weis ist, Vollendung.

Juny 18. Thaten der Liebe bezeichnen am schönsten die 
fröhlichen Tage.

July 7. Ohne ernste Gedanken, verlebe der Tage nicht einen 
23. Jeder Sieg schafft Lust, der grösste der über sich 

selber.

1 Idézetek Rodda: Sinnbilder aus der Pflanzenwelt c. művéből, amelyet 
Crescentiától kapott olvasásra. (Lásd a máj. 27-iki feljegyzést)



1 8 2 7  A P R I L I S 143

August 15. Hoffnung hebt das Herz, und verwandelt in 
Freude die Trauer.

20. Bist du im Kleinen getreue, so wird Dir das 
Grosse vertraut.

23. Deine Bestimmung bleibe Dir heilig, ein gött
liches Ziel stets.

September 6 . Liebend gib und vergib mit Grossmuth und ganz 
auf immer.

9. Jeglicher Tag sey uns ein Bund, das uns stär
ker an Gott zieht.

21. Wiegst du den andern zum Seegen, so lebst du 
ein doppeltes Leben.

23. Willst du die reinste Freude gemessen, so lerne 
erfreuen.

25. Lebe, dass jeder gut Dich segnend, sich Deiner 
errinnert.

27. Selber die Freude ermüdet, wenn nicht ihr Ziel 
ist —- Veredlung!

28. Die Beharrlichheit nur führt hin zur frohen 
Vollendung!

Oct[ober] 19. Wohl dem Verstände der forscht, und dem treuen 
Fleisse der ausharrt!

23. Müden ein Staab zu seyn, ist Wonne und Ehre 
des Menschen.

Novembfer] 1. Heilig sey Dir, wie Gott, die innere Würde 
des Menschen.

6 . Wahrheit sey Dir heilig im Wort, in der Liebe, 
im Glauben

28. Liebe ist immer die Summe von allem wahr
haftigen Leben!

Decemb[er] 5. Was am Liebsten uns ist, ist Prüfstein unseres 
Herzens.

7. Sammlung neuer Kraft ist alle Ruhe des Edeln.
8 . Was uns edler macht, wie bitter es sey, ist uns 

W ohlthat!
13. Über dem Grab dort ist Vergeltung, und W ied er 

sehen ewig.] a)
a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.
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M[iska] E[sterházy] fährt nach Wien, denn S[ophie] ist 
sehr krank! Im Fall sie sterben sollte — welcher Schmerz 
wieder für L[ouise]. [91]

Sitze auf Kohlen. (4V2 sor törölve) L[ouise] ist den gan
zen Nachmittag geritten — war nie so guter Laune — 
(1 7 i sor törölve)

[Auf dem Theater wurde der Wampyre8 gegeben.
(4 sor törölve) ein Lebewohl — das häusliche Glück auf

gegeben — mich meinem Vaterlande opfern will — (5 sor törölve)]a)

[1827 április 3.] 3ten ( 11/2 sor törölve) Neues Leben in 
(Vs sor törölve)

Ich lebe mehr in der Geisterwelt als — in der wirklichen 
irdischen. Morgen gehe ich in aller früh nach Pesth, mit Wesse
lényi. — Mit W[esselényí] gewettet dass L[ouise] heute nicht 
in das Theater gehen wird. Er pro ich dagegen. 1  B[outeille] 
Champ [agner].

CU sor törölve) Es ist eine entsetzliche Macht!
Den Abend L[ouise] im Theater. Ausnehmend munter und 

freundlich mit mir. M. da gewesen (7 sor törölve).

[1827 április λ ] 4ten Morgens bey (1 sor törölve) Ich glaube 
dass ich nun Iudex Curiae werde, dann komme ich ohnehin nach 
Pesth. 9 (4 ‘ / 2  sor kivágva). [92] (5 sor kivágva)

Mit der Hölle im Herzen — fortgefahren. — Welche Probe! — 
0 ich werde mein Leben noch im grössten Elend endigen — 
Welche bittere Stunden warten noch meiner?

(3 sor törölve).

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Der Vampyr oder die Todte Braut, romantisches Schauspiel in 3 Akten; in 
Verbindung eines Vorspiels; der Traum in der Fingelshöhle nach einer Erzählung 
des Lord Byron. Deutsch bearbeitet von L. Ritter. 1822. (Heinsius Bücher- 
Lexikon).

2 Ezt gr. Zichy Károly mondja, akinél Széchenyi reggel látogatóban volt 
Zichy azt remélte, hogy Brunswick után ő lesz az országbíró s akkor Pesten 
fog lakni. Eddig számított arra, hogy Bécsben kap alkalmazást (az általános 
udv. kamaránál), de atyja, az államértekezleti miniszter halála után, letűnt az ő 
szerencsecsillaga. Mások nyerték el a remélt állásokat; ő, mint magyar kamarai 
elnök, Budára távozott az országgyűlés befejeztével és ott is maradt haláláig.
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[1827 április 5.] 5ten In aller früh in Ofen angekommen. 
Brücke zerrissen. Alles schlecht, schmutzig ect. — In mir Ver
zagen gefunden. 1 Jetzt sehe ich mit jedem Tag, -— die Arbeit 
der Regeneration unausführbar. —

Die Kaufleute wollen zu dem Casino nicht treten ect.
Ich habe den Muth nicht, den 2ten Stock des Jägerhorn 

zum Casino zu nehmen. Es ist zu schlecht.

[1827 április 6.] 6 ten Mich an Casino und Wettrenn 
Sachen matt und marode gearbeitet! Von allen Leuten, — 
attaquirt. — Ich finde allenthalben Widerstand — und ein Meer 
von Vorurtheilen! —-

E[rz] H [erzog] Ferd[inand] 2 sagt „Széchenyi wird froh 
seyn, wenn aus der Acad[emie] nichts wird: es bleiben ihm 
seine 60/m[ille] —

N. N. hingegen sagt „Ich weiss es positif dass Sz[echenyi] 
sich alle Mühe gegeben hat die Sache zu hintertreiben ect. *

„Solche schändliche Imputationen kränken mich nicht einmal.“

[1827 április 7.] 7ten Arbeit —  Activität ect. Viel an Lfouise] 
gedacht. Ich muss ihrer würdig seyn! 3 — [94]

[1827 április 8.] öten Nach Gödöllő. Alles lustig und guter 
Laune gefunden! —

[1827 április 9.] 9ten Den Wettrenn Platz4  ausgesteckt: kaum 
etwas passables gefunden!

[1827 április 10.] lOten [Mit Pr. Schuster“ gesprochen wegen 
der Mitridatiade]a)

Abends mit G[eorg] Károlyi nach Presburg.
a) Az o ld a llap ra  jegyezve.

1 Igen könnyű megmondani, hogy miért lát Széchenyi most oly sötéten; 
mert Pozsonyból szerelmi bánattal távozott.

2 A magyarországi főhadparancsnok.
3 I t t  láthatjuk, hogy a munkában visszatér az ereje s ezt az erőt szerelme 

táplálja.
4 Az Üllői-út végén (az Üllői-út és Soroksári-út közt) levő rákosi téren.
5 Schuster János (1777—1838) orvos és pesti egyetemi tanárral beszélt 

a Mithridates pontusi király orvosától, Damokratestől származó mérgezés elleni 
mithridat nevű gyógyszerről.

Gróf Széchenyi Is tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 10
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[1827 április 11.] Ilten in Presburg angekommen.
( 8  sor kivágva)
Alles lernt englisch — „das Kentzeichen der Macht, die 

England auf die ganze Welt ausübt. —
Hungfarisch] sprechen durchaus keine Damen! — Es gibt 

keine gute hung [arische] Gesellschaft —. Kentzeichen — der 
Decadence und der Schwäche Hungarns! —

L[ouise] ist in Wien. Marie war krank. ( 6  sor törölve).

[1827 április 12 ] 12ten Abends von Presburg weg.

[1827 április 13.] 13ten Morgens in Simering angekommen. 
Wellel und Huckle1 durch das Trial disapointirt gewesen.

Des abends nach Zinkendorf. Ariel den [!] G[eorg] Karoly um 
1000 4Φ verkaufen wollen. Er — phlegmatisch ( * / 2 sor kivágva).

[M[iska] Esterházy] zeigt mir Wessel[ényis] Brief — 
„Er* will sich eine Stute durch Baidock kommen lassen. Das Geld 
das ich ihm gebe, soll datzu verwertet werden.

Mich kränkt das — Es ist keine undelicatesse ganz sicher, 
aber eine falsche Speculation.]a)

[1827 április 14.] 14ten Abends wieder in Wien eingetroffen. 
C/, sor kivágva) [94] (4 sor kivágva)

In dessen bin ich gewiss ungerecht. — L[ouise] ist über 
jeden Vorwurf — jeden Verdacht erhaben! —

Gottlob in meinem Herzen ist kein Misstraun. L[ouise] ist 
mein Engel.

( 2  sor törölve)
Caroline Wend ist sehr übel — Sie stirbt. L[ouise] ist 

immer in ihrer Nähe — Sie wartet sie. 2 

C l  a sor törölve).
„Sie muss das Muster der Weiber seyn“ sagte ich ihr!
Es verstehet L[ouise] kein Mensch! Sie ist für diese Welt 

zu gut — zu unverdorben, zu ehrlich! —
( 2  sor törölve)

a) A i o ld a lla p ra  Jegyezve.

1 Két angol lovász.
a Aggódik, hogy Crescentia is meghal.
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Hansi1 weise schon, und erzählt es allenthalben, dass er zur 
regnicolar Deputation benannt wird — und wird sich mit Adele 
in Ofen établiren! (1 x / 3 sor törölve)

[1827 április 15.] 15ten in Simering Gewinnen werden
Henderskelf
Sade
Nnn pareil

Am Grün Donnerstag fuhr Sándor2 als Bauer angezogen 
— mit 6  Pferden im Galopp — durch alle Gassen — Gyü, 
Gyű ect. (I sor kivágva) [95]

(5 sor kivágva)
Ich habe Augenblicke, die an die Verzweiflung gränzen. — 

L[ouise] wird nächstens eine Gehirn Entzündung bekommen und 
daran sterben, das ahnde ich im Voraus.

Wess[elényi] lässt sich durch Baidock eine Stute um 400 L 
kommen — während ich mir alles refusire, und ihm, mit der 
grössten Aufopferung und Anstrengung Geld jährlich und auch 
periodisch vorstrecke.

Ich denke anjetzt, dass ich in Wien mit meinen Pferden 
nichts gewinnen werde. Es wird mich in der That kränken — so 
schwach bin ich. — Was wird daraus entstehen —

W e n n  ich  v e r l i e r e a)

Ich werde meinen Credit 
verlieren.

Die ganze Opposition wird 
aufgelöset.

Mich wird es ausnehmend 
kränken

Die Pferde Zucht wird es 
emporbringen1

Ich werde stolzer werden3

W e n n  ic h  g e w i n n e  a)

?

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa .

1 Gróf Keglevich János barsi főispán, neje szül. Zichy Adél grófnő. 
Gr. Keglevich tényleg az országgyűlés azon bizottságába került, mely a határ
szélek megállapítására küldetett ki.

2 Gr. Sándor Móric, a vakmerő és híres lovas.
3 Ez a két kijelentés nyilván a másik rovatba való, t. i. ha nyer.

10'
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Victor Metternich] 1 (1 * / 2 sor törölve) Es machte in Paris 
aufsehen.

[1827 április 17.] 1 7 te n  M orgens um g ew o rfen  —  und  um  2 U h r 
M o rg en s m it  A n d [rá s s y ]  in  P re s b [u r g ]  angekom m en.

Sitzung. Meine Ankunft auf M1 2 — den besten Eindruck 
gemacht. Er lud mich zum Essen ein! —

[1827 április 18.] 18ten Gehet M. nach Wien. Kommt den 
24 zurück! (2 sor kivágva) [96]

Das Duel des Wallenst mit Latzy Zichy, hat dennoch die 
Consequenz gehabt, dass Martzibanyi sich von seiner Frau 
scheiden lässt. (1 V2 sor törölve)

[1827 április 19.] 19ten Morgens in Wien angekommen.
Alles Wettet auf Candor — Henderskelf — Britzka — 

Non parail. 3

[1827 április 20.] 20ten (4*/a sor törölve) 0 welche Delicatesse! 
Welch’ ein Engel! — (1 sor törlés)

[1827 április 21.] 21ten Wettlauf. Sultana3 den Becher gewonnen. 
Huckle und Bogies4 Spass gemacht und verloren — ect

Newmarket und York Wettrenn Schuhle — ganz verschieden!
Ich war sehr disappointirt. — Es kränkte mich aber gar 

nicht. L[ouise] ist so tief in mein Herz eingegraben — an 
meinem Leben nagt so ein brennendes Gift — dass ich über 
alles andere gleichgültig bin. Ich denke, ich athme nur durch 
L[ouise]. —

L[ouise] war mit mir verlegen: — ich habe mit ihr kaum 
gesprochen. —

Sie sah unwohl aus — aber reitzender wie jeh. —
Der Sieg der Araber — ist gut — sehr gut. — Kann die 

besten Folgen haben —
Ich verkaufte Candor an W[enzel] Liechtenstein].

1 A kancellár fia, akkor a párizsi követségnél teljesített szolgálatot.
2 Michel t. i. gr. Viczay Mihály.
3 A simmeringi versenyen futó lovak. Lásd a máj. 6-iki feljegyzést.
4 Széchenyi lovászai.
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[1827 április 23.] 23ten Soirée bey Wellesley.1 Ich wollte nicht 
bin, (3V3 sor törölve).

[1827 április 24.] 24ten Die Vermählung des H mit F 2 — 
Ich war zerknirscht.— L[ouise] — [97] war im weissen Kleide 
— als eine Heilige — Sie blickte nicht ein einziges Mal auf 
mich — : ich zitterte und bebte im Innersten meiner Seele — 
näherte mich ihr gar nicht — und entfernte mich — mit der 
Verzweiflung in meiner Seele. (1 sor törölve) — 0  wie schmerzt 
mich das. —

Mit jedem Tag wird mein Leben mir unerträglicher — 
Die ganze Natur ist mir eine Wüste — Ich atbme nur durch sie —

Weg nach Presburg. L[ouise] auf einige Tage nach Horn.3 —
Wie wird das Enden?
Vaterland —- Lands Leute — ich glaube — bald nehme ich 

auf immer Abschied von Euch! —
(7* sor törölve) Ich mit M[iska] Esterh[ázy] nach Presburg.
Mir gelingt nichts — Ich habe mich auf die Pferde Zucht 

verlegt4 — es gehet auch nicht. Gelingen— gebährt Beharrlich
keit — Misslingen — Schwanken.

(6 sor törölve)
In Presburg ist alles wegen der letzten Resolution 

consternirt5 —
Auf Fechtig, Emerich Esterh[azy] ect macht das Gewinnen 

eines Arabers den besten Eindruck. Das Wettrennen wird gehen.
(4 sor kivágva) [98]
(4 sor törölve, 6 sor kivágva)
0  was wäre ich glücklich — mein Leben zu enden —

[1827 április 26.] 26ten Sitzung wird heute seyn. Ich soll zum 
Palatinus wegen der Academie —

1 A bécsi angol követ.
5 Gróf Hoyos Henrik feleségül vette e napon Zichy Felicia grófnőt, gr. 

Zichy Károly leányát.
3 Alsóausztriai község, gr. Hoyos birtoka.
4 El van keseredve, mert a simmeringi versenyen lovai vesztettek.
5 Az ország előkelő sérelmei és kívánságai tárgyában ápr. 11-én kiadott 

kir. válasz az 1826 ápr. 17-iki feliratra. 32 pontból állott és különösen az 
ország integritására vonatkozó pontok kimért hangja okozott elkeseredést.
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Beym Palatinus gewesen — Er gescheid gesprochen.’ Ich 
hoffe die Academie wird gehen.

„Merkwürdiges Nuncium2 der Stände von Bartal verfertiget 
— zur Tafel der Magnaten —. Eine Schaar von Scheusskerln — 
Dicasterial Ton —. Ich sprach lang und gut“ 3 — ich wolle und 
brauche keine Gnade — durch artige und gefällige Ausdrücke 
verlöre man die Constitution ect — der Kaiser mache uns keine

1 A nádor azért hívta magához Széchenyit, mert a Tudós Társaságra nézve 
a rendi felirattal szemben nézete szerint a kedvező királyi választ mielőbb sike- 
resíteni kell és nem a már felterjesztett planum szentesítését kérni, mert a kir. 
válasz nem kifogásolja a tudós társaságot, de nem tételezhető fel, hogy a tá r
saság felállított elvét vitassák, különben is a társaság tervét és szabályait 
tagjai és más tudósok fogják a legjobban meghatározni.

A nádor meg akarta tudni Széchenyi véleményét s mivel látta, hogy 
Széchenyinek nincs ellenvetése, a nádor ezt javasolta is, a főrendek pedig ezt el is 
fogadták azzal, hogy az így készült szabályokat a társaság pártfogólag ter
jessze jóváhagyás végett a király elé.

2 A rendek üzenete az előkelő sérelmek ügyében. (Lásd a Magyar Ország 
Gyűlésének iratai II. k. 1185—8). Ennek utolsó szakaszában a rendek a Tudós 
Társaságra azt kívánták, hogy a felség a felterjesztett planumot szentesítse. 
(Bartal György pozsonyi követ.)

3 M. G. Széchenyi beszédét így közli: Aus Besorgnies, dass meine Rede 
vielleicht schlecht ausgelegt werden könnte, spreche ich mit etwelchem Skrupel 
dennoch will ich sprechen, — und seine Rede ging dort hinaus, dass in so einer 
wichtigen Sache als die Constitution, das Zutrauen in einer einzigen Person [nicht] 
unumschränkt seyn kann, dass auch die Grundlagen eines Regenten, falls er mit 
seinem Volke tracktatmässig handelt, nicht als Gnade, sondern als Schuldigkeit 
betrachtet werden müssen, so wie zwischen 2 Privaten, die unter sichern Bündniss 
geschlossen, und meinte, obwohl er im Nuncio der Stände etwelche schärfere 
Ausdrücke anzutreffen glaubt, überhaupt dasselbe weil es in Offenherzigkeit und 
Überzeugung gegründet, soweit als möglich unverändert beizubehalten.

Worauf der EH. Palatin erwiderte: man müsse bedenken, mit wem man zu 
thun habe, und dass es viel besser sey den Weg unserer Vorältern in diesen 
Sachen zu befolgen.

Esterházy kijelentette, hogy félelem nélkül mondja az igazságot, annál 
inkább, mert Magyarország palatínusához és nem egy főherceghez beszélek, a 
mire a palatinus semmit sem szólt.

Később Pálffy Fidél kifelentette, hogy ha a rendek in jure publico con- 
svetudine maguknak jogot allegalnak, ez megengedett a felségnek is. Erre Széchenyi 
így szólt; diess stehe nicht (t. i. Pálffy Fidel állítása), weil bei der Executiva 
Potestas die Macht sey und folglich aus diesen wenn durch 20 Jahre kein Land- 
tag wäre, für immer keiner seyn müsste, auch dieser § soll kurz aufgesetzt seyn.

A főrendek csak 1 szótöbbséggel ellenezték a rendek nunciumát.
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Gnade, wenn er die hung [arische] Verfassung aufrecht halte — 
er erfülle blos sein heiligstes Pflicht, ect.

Der Palatin — wies mich zu recht. M[iska] Eszt[erházy] 
„Én mind ezt nem az Austriai fő Hertzeg előtt hanem a Magyar 
Nádor Ispány előtt declaráiom ect.

Czir[áky] schnitt 100,000 Gesichter — Sie waren vertattert —

[1827 április 27.] 27ten Morgens in Wien angekommen —

[1827 április 28.] 28ten Wettrennen. Ich im ganzen gewonnen.
S[ophie] Esterhazy ] 1 „Sie werden in meiner Achtung ganz 

fallen ect. wollte mir die Ursache nicht sagen ect. [99J
Schmerzte mich sehr — Wenn meine Lands Leute mich verhöh

nen, und meine besten Freunde mich, ohne mich gehört zu haben 
verurtheilen, dann ist mein Leben in der That mehr als eine 
Arbeit! (3 sor törölve)

(Név törölve) F r a n c o i s e a) beym Wettrennen. Welch ein 
Engel! (2V2 sor törölve)

[1827 április 29.] 29ten S[ophie] Esterh[ázy] Vinz[enz] macht 
mir Vorwürfe (17, sor törölve) 2

[1827 április 30.] 30ten Morgens angekommen in Presburg. 
Sitzung. Zirkel. 3

Die Stände halten sich gut. 4 —
[Bath[yányi]s ect Offerten gemacht für die Academie]b)

[1827 május l.[ lten Sitzung. 6 Palatinus unterjocht alle Leute. 
M. 7 behandelt mich wieder kalt. Er muss seine Spione haben.

ii) S zéchenyi a láh ú zása . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Gróf Esterházy Vincéné, szül. Liechtenstein Zsófia hercegnő, aki férjével 
együtt Széchenyinek régtől kedves barátja volt.

2 A törlés Crescentiára vonatkozik.
3 Az előkelő sérelmek ügyében közölt főrendi üzenetet tárgyalták.
4 Az előkelő sérelmek (az ország integritása) tárgyában nem fogadták el 

a főrendi mérséklést.
5 Herceg Batthyány Fülöp máj. 1-én adta be 50 ezer ezüst forintról szóló 

alapító levelét.
6 A rendek második üzenete az előkelő sérelmek ügyében.
7 Gr. Viczay Mihály.
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Mein Inneres ruhig wie das Grab — aber nicht glücklich! 1 — 
Mit Károly1 2 nach Wien.

Karoly den Rath gegeben sich mit ( 1 / 2  sor törölve)

[1927 május 2.] 2ten Wettlauf. Wentzel3 alles geschlagen. 
L[ouise] mich sehr übel behandelt. Ich fühlte Todeskälte und 
Todes Zittern durch alle meine Glieder —

( 1  V3 sor törölve)
Caroline Wendt gestorben! —

[1827 május 3.] 3ten anL[ouise] einen harten Brief geschrieben. 
„Ich wolle mein Vaterland verlassen — ect —

Sie war mit Ihrer Mutter4  5 in Baden. [100]
Latzyr’ erzählt mir, dass L[ouise] Blut gespieen — Sehr 

ängstig sey ect ( 1  sor törölve)
Ich kann nicht beten — kann nicht leben. Entsetzlich. 

Wenn ich nur sterben könnte. Alles in der Welt ist mir gleich
gültig! Ich athme nur durch L[ouise].

[1827 május 4.] 4ten Mit Wellesl[ey] in Simering. Der 8 te 6 

entscheidet für mich sehr viel.
Wellesley erzählt mit mit Thränen im Auge — Seine Lage 

mit Athenais. Das Unglück brachte uns zusammen!

[1827 május 5.] 5ten L[ouise] im Prater gesprochen. (V2 sor 
törölve)

[1827 május 6 .] 6 ten Mit S. Mich — 7 viel über L[ouise] 
gesprochen. (2 7 2 sor törölve)

Ich war Beichten — wollte aber selber nicht zum Heiligen 
Abendmal. — Ist es Wahrheit — ist es Traum — ich will es 
respectiren und darüber nicht grübeln. —

1 Ez a megjegyzés szerelmére vonatkozik.
2 Gr. Károlyi György.
3 Herceg Liechtenstein Vencel.
4 Gr. Seilern Károlyné, szül. 'Wurmbrand Maximiliane grófnő.
5 Gr. Zichy László a helytartótanács tiszteletbeli titkára.
* T. i. a következő verseny napja.
7 Sophie—Micherl azaz gr. Esterházy Mihályné.
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(V, sor törölve) L[ouise] gab mir keine Antwort (1 sor törölve) 
Ich athme kaum. Ob ich in diesem Zustande lang leben 

kann? 0 Allmächtiger (2 sor törölve)
Alle meine Kraft ist paralisirt — ich bin zu nichts zu 

brauchen. Meine Gesundheit ist ganz dahin!
Es kam im Beobachter ein Artickel1 vor, in welchem die 

Arabischen Pferde au depend der englischen gelobt werden. — 
Bald wird es in Europa los gehen. 2 Ich muss weg. —
(V, sor törölve) schreibt an G[eorg] Karoly — einen Brief 

voll Verzweiflung ( 1  sor törölve) Ich gab den G[eorg] den 
Bath (V, sor kivágva) [101]

(’/2-sor törölve) Ehrlich währt am längsten!
And there is nothing more horrid as to Break an honest 

womans heart! 3

Das Unglück bringt mich mit Henry Wellesley zusammen!

[1827 május 7.] 7ten Mit L[ouise] im Prater gesprochen. (1 sor 
törölve).

[1827 május 8.] 8 ten Wettrennen. 4 Ich habe den VollBlut 
Becher gewonnen [Bolivar gewann den Becher, Alborac den 
zweyten Preis]:a) sonst viel Geld verlohren. Mein Jockey war 
bestochen; so kommt mir es vor.

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 A bécsi Oesterreichischer Beobachter 1827 máj. 6. száma hírt közölt az 
ápr. 21-iki simmeringi első versenyről. Futottak Zuleika angol (gr. Esterházy 
József), Traveller angol (C. Leykam), Candor és Gaving angol (gr. Széchenyi 
István) Sade és Sultane arab eredetű (gr. Hunyady József) lovak. A díjat 
(80 t t  értékű ezüet serleg) Hunyady Sultane nevű lova nyerte el. Űj díjat 
tűztek ki (100 # )  28-ára és ezen Sade nyert e így a híradó szerint az arab 
kétszer győzött. Egy későbbi számban helyreigazítás jelent meg, hogy ápr. 21-én 
csak félvérű angol lovak futottak azonos súllyal telivér arab lovakkal; hogy 
ápr. 28-án a hölgvdijért angol telivér és Széchenyi ménes lovai futottak s hogy 
a díjat Liechtenstein Vencel Claudine lova nyerte és Széchenyi Grimalkin lova 
második lett s hogy Hunyady Sade nevű lova sweeptakes-ben futott angol fél- 
vérüekkel s nyert; s hogy máj. 8-án ismét verseny lesz angol és arab teli vérek 
közt és feszülten várják, melyik gyorsabb és jobb.

2 Célzás a portugál zavarokra, a porosz egyesületek nyugtalanságára.
3 És nincs csúnyább, mint egy tisztességes nő szívének megtörése.
4 Simmeringben.
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Bekam die Nachricht von And[rássys] Krankheit. Die Nacht 
nach Presburg.

L[ouise] mit mir freundlich und gut. Konnte sich nicht 
enthalten ihre Freude zu zeigen — dass ich den Becher gewann.

Ich bin seit mehrerer Zeit — mehr als krank. Wie lang 
werde ich in dieser Agonie leben! —

[1827 május 9.] 9ten Andrasy besser. Homeopathy, sonder
baren Effect!

Zirkel. [Louise] angekommen. S. M. 1 auch. Mficherl] 
vortrefflich gelaunt. Sie und Mich[erl] auf morgen zum Abendessen 
eingeladen. ( 8  sor kivágva.)

[1827 május io.] lOten Mich behandelt M2 — äuserst kalt. 
So sein Bruder F.

Lange Sitzung. 3 Alle die Royalisten scheinen Angsta) ect — 
dass wir jungen Leute alles in Feuer und Flammen ect.

Soiree bey Pal[atin], L[ouise] da gewesen. Mit mir freund
lich — [ 1 0 2 ]

[1827 május 11.] Ilten S[ophie] Est[erházy] weg nach Wien. 
Sie speiset viel mit L[ouise] (11 sor törölve)

„Sie sey das Muster weiblicher Tugend — und meine Asche 
segne die Nachwelt.

( 1 1 / 2 sor törölve)
Sitzung4 ist auch gewesen. Resolution. Verlängerung des 

Landtages. Mit Czir[aky] lange Unterredung. Wie er doch die

a) t  i. zu haben .

1 Sophie—Micherl, azaz gróf Esterházy Mihályné.
2 Gr. Viczay Mihály és öccse, Ferenc.
3 Nehány törvénycikk szövegezése, az előkelő sérelem ügyére vonatkozó 

törvényjavaslat (az ország integritása tárgyában). Ez utóbbira volt a főrendek
nél is nagy nézeteltérés, 6 erre vonatkozik Széchenyi megjegyzése.

4 Gr. Keglevich János ajánlása a Tudós Társaságba; elegyes ülésen pedig 
felolvasták a magánosok pénzügye tárgyában ápr. 18*án felterjesztett feliratra 
érkezett máj. 10-iki kir. választ, amely a visszafizetési arány (a 100 helyeit 
70) mérséklésével nem volt megelégedve.
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Splitter im fremden Auge sieht — und den Balken in seinen 
eigenen nicht!

(I1/, sor törölve)“'

[1827 május 1 2 .] 12ten Sah ich L[ouise] im Theat[er] (2 sor 
törölve) Die Nacht mit Ortzy nacht Wien.

[1827 május 13.] 13ten Nichts besonderes in Wien. Viel an 
L[ouise] gedacht. Es ist Ihr Geburts Tag (2 sor törölve)

[1827 május 14.] 14ten Wettrennen. 1 Two mile heats, für den 
Gordon Becher. Alborac gewann, die erste heat — Bolivar die 
2te und 3te.

Die Araber prahlen sich — weil sie einen leichten Sieg 
erhalten haben und den Halb Blut Becher gewannen. Für den 
Voll Blut Becher — und Gordon Becher — wollten sie nicht 
laufen. Jetzt sagen sie, der Gewinn war leicht „Er ist allein 
gelaufen“ —

[1827 május 15.] loten [Meine Geschäfte in Wien beendet.] b)

[1827 május 16.] löten Mit Mr Barneby und Mr Hallifax auf 
meinem Schif von Lusthaus im Prater — in 3 Stunden, 52 
Minut[en] bis zur Brücke von Presburg gefahren. [103]

16th May 1827
Memorandum" — Count Széchényi — Monsieur Hallifax & 

Monsieur Barneby left the Lusthaus in the Prater at Vienna 
at 74 before six oclock this morning in Count Szechenyis

a) Az o ldallap o n  levő id e ta rto zó  3 sor tö rö lve . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Simmeringben.
5 Memorandum. Gróf Széchenyi—Hallifax úr és Barneby úr ma reggel 

’/46 óra előtt elindultak a bécsi práterbeli Lusthaustól gr. Széchenyi kétevezős 
csolnakjában egy kormányossal az irányításra és megérkeztek a pozsonyi hídnál 
23 perccel 10 óra előtt; megtévén az utat 3 óra 52 perc alatt. A csolnak e 
napon a Lujza névről neveztetett el. Gróf Széchenyi—Barneby János — Hallifax 
Tamás. (A Wiener Zeitung érkezési rovata szerint Barneby angol kapitány, 
Hallifax angol nemes volt. M. G. besúgó jelentése szerint a két angolt Széchenyi 
elvitte az országgyűlés 16-iki kerületi ülésére.) A memorandumot Barneby jegyezte 
be Széchenyi naplójába.
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twooared boat vith a Pilot to steer — and arrived at the 
Bridge at Prestbourg at twenty three minutes before ten oclock; 
having fessumed the voyage in three hours and fifty two 
minutes —

The Boat is this Day christened Louisa —
John Barneby

Count Széchenyi. Thomas Hallifax
löten 1 Ganz müde und matt in Presburg angekommen. 

L[ouise] auf der Brücke gesehen. Sie sich von mir gewandt. 
Mir wurde beynahe übel — das Blut stockte in meinen Adern!

(1 sor törölve) Sah Sie im Theater (3 sor törölve)
Ich krank und leidend —. Bin des Lebens müde.
(IV, sor törölve)

[1827 május 17.] 17ten Sitzung." Ich viel gesprochen. Nach 
meiner Ansicht — und im Sinn [104] der Royalisten. Mema)S — 
mit mir freundlich. — Abends Soirée bey dem E[rz] H[erzog]. 
Ich ging nicht. (3 sor törölve)

[1827 május 18.] 18ten (2 sor törölve) Sitzung4 ( 4/ 2 sor 
törölve, körülbelül 1j2 lap kivágva)

Mein Leben ist, mit jedem Tag — mir eine unerträglichere 
Last! — (2 sor törölve).

[1827 május 20.] 20ten Ich bin alle Tage magerer — ich zehre 
mich ab —

Schrieb an Thököly einen Brief „Oder—oder.“ —
Sah L[ouise] in der Kirche —
Sie ging sodann nach der C. Ester [házy] ( ‘ / 2 törölve, 

3 sor kivágva) [105]
[„Nachricht bekommen, dass Jesamine und Billy die Albo- 

rac leicht geschlagen haben. a)

a) S zécheny i a lá h ú z á sa .

1 Nyilvánvalóan téves 16-ika helyett.
2 A magánosok pénzügyi viszonyairól Széchenyi felszólalásában a királyi 

leirathoz közeledhetett, amit még Ferstl főbiztos jelentése is gúnyosan felemlít.
3 T. i. Engel azaz Crescentia.
4 Kerületi ülés a magánosok pénzügyi viszonyairól.
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Ebenso leicht schlug Gawing den Traveller und Prodigious 
den Diamond. —

Tiller1 ist mein Beichtvater (néhány szó törölve)

Esterhazy Schoppingk2] a)
(4 sor törölve, a lap többi része kivágva)a) b) [106]
(V2 lap törölve) Ich lebe in einer ewigen Toden Angst.

[1827 május 2 0 .] [20ten heute kam die Nachricht, dass Bodmer 
gestorben ist!]b)

[1827 május 2 1 .] 21ten gab der E[rz] H [erzog] den auffallend- 
ten Beweis eines unerhörten Absolutismus. 3

[1827 május 22.] 22ten Soirée bey Casimir Est[erházy] ( 8  sor 
kivágva)

Ich zehre mich ganz ab!
Ist diess eine würdige Beschäftigung eines Mannes?
Liebe verzehrt einen 35 Jährigen Mann! Er ist wie ein 

Kind — Ich muss es aus meinem Herzen reissen — oder selbst 
zu Grunde gehen — Mein ganzes Leben verseufzen — Nein, das 
will L[ouise] gewiss nicht —

Lange Linie — lange Pause — Von ihr kein Wort mehr4 

in dies Buch —! —

[1827 május 23.] [23ten Boggies erzählt mir — dass Garbuth 
leicht gewonnen werden könnte, — to ride a foul race.5] a) [107]

a) A/, o ld a lla p ra  jegyezve. b) 2 sor o ld a lje g y z e t is  tö rö lve .

1 Diller udvari káplán.
2 Gr. Esterházy Mihályné, szül. Schopping-Opdenham Zsófia bárónő.
3 Valószínűleg arra vonatkozik, hogy emlékeztette a rendeket, hogy a felség 

az összes törvénycikkek előterjesztését kérte leiratában. (A magánosok pénzbeli 
ügyében jobban közeledjenek a király kívánságához.)

4 Csak egy napig tudta megállani, már 24-én ismét ír róla.
5 A futás tisztességtelen verseny.
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23 (41 / 3 sor törölve)
Ich kann nie darauf kommen!
Früher sahen viele Leute meine Pferde an und auch JVL

[1827 május 24.] 24ten Es ist nicht anders, ich muss verrückt 
werden — ( 2  sor törölve)

Soirée hey dem Palatin. Aus allem erblickt man — den 
absoluten Sinn des herrschenden Hauses —. Mich behandeln die 
E[rz] H [erzöge] und ihre Anhänger, in öffentlichen Angelegen
heiten — als ob ich nicht lebte.

L[ouise] war auch da — Blühend wie eine Rose. (10 sor 
törölve) ich weiss es nicht — Bin ich verrückt — oder gänzlich 
ein Narr — bin ich bezaubert — Gott weiss — Mein Inneres 
ist in einem Apatischen Zustand — ich bin verblüfft. (4 sor 
kivágva) [108]

Der Absolutismus muss um sich zu erhalten — den Geist
lichen die Hand reichen, Canning1 ect will die Emancipation der 
Katol[iken] „wir bewerfen Sie mitKoth — Concevez vous cette 
politique. 2

Ich brauchte einen Fürsten — in dessen Seele ich — den 
Saamen der echten Philosophie, des wahren Liberalismus — 
schütten könnte. —

Ein König verspricht bey seiner Krönung zu Vieles — 
Er vergisst die Hälfte — deshalb trampelt er mit der grössten 
Seelen Ruhe — mit dem ruhigsten Gewissen — über die Cardi
nal F feiler einer Verfassung.

M[iska] E[sterházy] kam gestern an — gehet morgen weg. 
Er ist bitter und ungerecht — (5 sor kivágva, V2 sor törölve) 
kann ich noch unglücklicher noch elender werden?

S. Vintz[enz] 3 schrieb mir auch — einen kalten — ab- 
stossenden Brief. Wenn das Freundschaft ist — dann frage ich 
Euch Götter — ob Freundschaft wünschenswerth ist?

1 Canning, George (1770—1827) a Tory-párthoz tartozó angol államférfi 
ez időben Anglia miniszterelnöke. Az angliai katholikusok szabadsága mellett 
küzdött.

2 Megérti ezt a politikát? (Széchenyinek i t t  nyilván Czirákyval való beszél
getése ju t eszébe, aki az angoloknak nem volt barátja.)

3 Sophie-Vincenz: gróf Esterházy Vincéné, szül. Liechtenstein Zsófia 
hercegnő.
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[1827 május 25.] 25ten morgens bey dem E[rz] H[erzog] 
Ferdinand nnd bey dem Palatin gewesen.

[1827 május 26.] 26ten erwartete S E. 1 Sie kam nicht. Die Nacht 
nach Wien. (2 1 / 2 sor törölve)

[1827 május 27.] 27ten in Wien gewesen. Soph. Z. 2 per- 
svadirt nach Presburg zu gehen — (1 sor kivágva) [109]

[L[ouise] sandte mir „Sinnbilder aus der Pflanzen Welt, 
von Radda.

Isidor und Olga gelesen — est ist von3 . . .] a)

[1827 május 29.] 29ten bey Keglevich gegessen. L[ouise] auch da. 
Den Abend von L[ouise] Abschied genommen. Bey S[ophie] 
E[sterhazy] soupirt. (3 sor törölve) und ich hoffe, dass sie 
immer mein Freund bleiben wird. — Sie sprach mit L[ouise], 
die ihr gesagt, „Sie ehre, sie achte mich — von Liebe sey 
keine Rede“ (körülbelül 11 sor kivágva). Die Nacht weg 
nach Pesth.

[1827 május 30.] 30ten 9 Uhr morgens von Gönyő Semodan4 

zurückgesendet ( 1  sor törölve)

[1827 május 31.] 31ten Mit W. 5 einen kindischen Auftritt 
gehabt. Ich schämte mich. Er hatte aber mehr Unrecht.

M[iska] Est[erhazy] eine Wahrheit gesagt. Er ertrug es nicht!

[1827 június l.] lten eagte mir Garbuth, 6 er wollte jede 
Course mir gewinnen machen — Ich staunte?

a) Az o ld a lla p ra  jegyezye.

1 Sfophie] E[sterházy]: gr. Esterházy Mihályné, szül. Opdenham (Schop- 
ping) Zsófia bárónő.

2 Valószínűleg nénje: Zichy Zsófia grófné.
3 A szerző Raupach, Ernst (1784—1852) német költő. Az 5 felvonásos 

szomorújáték eredeti címe: Die Leibeigenen, oder Isidor und Olga (1826).
4 Széchenyi komornyikja.
6 Wesselényi.
e Lásd a máj. 23-iki feljegyzést.
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Was ist zu machen? Ihm verrathen? Mit den Wetten ist es 
dann aus — Pepi preveniren?

Sagte es dem G[eorg] Karoly um einen Zeugen zu haben.
Sagte dem W. 1 eine Wahrheit — Der ertragt sie.— [110]

[1827 június 3.] 3ten Vor beynahe 2 Monaten sagte mir Pepi 
Esterhazy, dass er denke „dass mein Jockey, namens Boggies 
jede Wette verkaufen würde, wenn man ihm die Sache antrüge. 
In der Stadt, erzählten es mehrere.

Wie konnte ich der Sache auf den Grund kommen? —
Fragte geradezu Broggies vor meinen Trainer Huckle. 

Wie es vorauszusehen war, so läugneten sie die Sache feyerlichst.
Ich dachte über die Sache aber viel nach.
In einer Wette auf Prodigious gegen Bily schien es mir 

aber deutlich, dass meine Wette verkauft war. Auf diese Wette 
w u r d e  d a s  m e i s t e  G e l d  v e r w e t t e t ,a)

Was war zu machen? Einen Lärm zu schlagen — Nichts 
beweisen können — und die Wettrennen in ihrem Keim ersticken? 
Meine Leute wegthun ect. Ich blieb ruhig —·

[1827 június 16.] löten 2 Krank und leidend, die ganze Zeit 
gewesen. Im G a n z e n a) sehe ich für die Zukunft und a n d e r e a):! 
rosenfarb. — Ich kenne kein Vergnügen, keinen Genuss mehr — 
Bedarf es aber auch nicht.

Heute Abend gehe ich nach Presburg.

[1827 június 17.] 17ten Abends in Presburg angekommen! 
L[ouise] gesehen. (2 sor törlés.)

[1827 június 18.] 18ten Sitzung. 4

a) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Wesselényi.
2 Június 4—16 között Széchenyi Pesten volt részben az első pesti lóver

senyek (jún. 6-ától 15-éig), részben a Pesti Casino megalakulása (június 
10—14) miatt.

3 Tehát másoknak, magának nem (szerelme miatt).
4 A só dolgában a főrendi és rendi viszonválaszok.
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[1827 június 19.] 19ten Bin ich nach Cariburg.

[1827 június 20.] 20ten L[ouise] nach St Nikló. Ich nach Tallos.

[1827 június 21.] 21ten Ich von Tallos zurück.

[1827 június 22.] 22ten Kam S. M.1 von Tallos. Lfouise] aber 
von S. Nikló. (1 sor törölve.)

[1827 június 23.] 23ten Ein entsetzlicher Morgen! (1 sor 
kivágva). [I ll]  (4 sor törölve).

Mein gehet ist erhört — Sie ist ruhig, sie ist glücklich — 
mich hat sie aber zertreten!

CI2 lap kivágva).
Nun liegt mein Leben, als eine unübersehbare Wüste vor 

meinen Augen — Mir blüht keine Wunde mehr — Das Grab 
ist die [!] einzige, wornach mein Herz sich sehnt —.

C/2 sor törölve.) Mit jedem Tag werde ich confuser und 
verwirrter!

Gräfinn Andrasy2 warnet den jungen A —· vor mir!
Allenthalben verkannt — niergends verstanden — Von 

meinem Engel3 zertreten —! Kann man in solcher Stim
mung leben?

(1 név törölve)4 du hast hinlängliche Rache!

[1827 június 24.] 24ten (1 sor törölve) ging in die Schwimm
schule, und auf ein Schif (1 sor kivágva) [112]

(2 sor törölve)a)

[1827 június 25.] 25ten Mit M[iska] E[sterhazy] nach 
Zinkendorf. —

[1827. június 30.] 30ten nach Wien.

a) 4 sor o ld a ljeg y ze t is tö rö lve .

1 Sophie Micherl: gr. Esterházy Mihályné.
2 Gr. Andrássy Istvánná, szül. Festetics Mária grófnő ( t  1828 XI. 12), 

fia György (1797-1872).
3 Crescentia.
* Carolina, sógornője.

Gróü Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 11
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[1827 július 5.] 5ten zurück nach Presburg. (3 sor törölve)

[1827 július 6.] 6ten (2 sor törölve) J’étais saisi d’horreur 
ä mon tour! 1

(4 sor törölve)
Den Cziraky recht ausgemacht!
Ma vie devient tous les jours un travail plus arride.1 2

[1827 július 7.] 7ten (17, sor törölve.)
Geschwommen. Früher Blut gebrochen. Mein Moralisches und 

Phisisches ist weg. 3 ziemlich gute Resolutionen.3
Familie Molly,4 und einige Schwarzenberg — waren in der 

Au. Ich kam datzu. (6 sor törölve.)
Ich kam mit gebrochnem Herzen nach Hause. (1 sor 

kivágva [113]
(2 sor törölve)
Alle Tage wird mein Leben mir ecklicher — wiederwärti- 

ger — Εβ ist nicht möglich so zu leben.

[1827 július 8.] 8ten (5 sor törölve)

[1827 július 9.] 9ten (5 sor törölve.) Ich werde noch ein Narr! 
Schrieb der L[ouise] einen Zettel, sprach von Gift — Pistole ect.

Sie sandte mir alles zurück — schrieb mit Bleystift „Cessez 
de vouloir troubler un Coeur ä qui la tranquillité est si 
nécessaire“.5 6

1 Borzalom fogott el.
2 Életem napról-napra keményebb munka lesz.
3 a) Válasz a már elkészült és felterjesztett törvénycikkekre (ígérve, hogy 

ha az országos összeírásra és orsz. munkálatokra kiküldött deputatiók elkészül
nek munkájukkal még a kért 1829 nov. 1. eleje előtt összehívja az országgyűlést).

b) Válasz a Ludovika-Akadémia ügyében (Pesten felállítható, ha fundusa 
engedi és erre az insurrectionalis kassza is felhasználható; a katonai tanítókat 
a katonai kincstár fizeti, a tanulók polgári ösztöndíjaikat, ha az alapítólevél 
megengedi, i t t  is élvezhetik.

c) Válasz Eszék szab. kir. várossá való felvétele tárgyában.
4 T. i. gróf Zichy Ferencné, szül Ferraris Mária grófnő és leányai, továbbá

a herceg Schwarzenberg-család néhány tagja.
6 Szűnjön meg egy szivet megzavarni akarni, amelynek nyugalomra van 

szüksége.



1 8 2 7  j ú l i u s 163

Ich schrieb an S[ophie] Esterh[azy], —
Ich kann den Gedanken, mir das Leben zu nehmen, nicht 

unterdrücken. — Mir ist mein Leben ganz und gar unerträglich. 
(73 lap kivágva)a) [114]

(21/2 sor törölve)
Es ist entsetzlich, von der Hand zurückgestossen zu seyn — 

die man zur Rettung erfasste. —
Non che piü gran dolore che di ricordarsi del tempo felice, 

nella miseria — 1
Des Abends fuhr L[ouise] mit den 0 2 — aus; ging wieder 

nicht in die Au. Ich blieb den ganzen Tag zu Hause.
(4 sor kivágva */2 sor törölve)
Mich erfasste ein Art Wahnsinn, — ich warf mich auf meine 

Pistolen.
(7 sor törölve) Ich wurde beynahe verrückt (2V3 sor törölve) 
Mein Herz war zerrissen (1 sor kivágva) [115]b)
(1 sor törölve)
Nicht viel geschlafen.

[1821 július 10.] lOten zu neuen Qualen erwacht. —
Ich breche unter der Last meines Kummers zusammen! Von 

L[ouise] verrachtet — und doch leben können! —
Den lOten ging [ich] den ganzen Tag nicht aus (6  sor 

törölve, a lap többi része kivágva) [116]

[1827 július ll.] Ilten Blieb zu Hause. Bekam von S[ophie] 
Est[erhazy] einen sehr freundschaftlichen Brief — Die gute 
Seele — (4 sor törölve)c)

[1827 július 12.] 12ten (5 sor törölve)

[1827 július 13.] 13ten Eugen Zichy3 „man hat mich vor 
Deiner gewarnt — ect.

a) Az o ldalon  2 sor tö rö lv e . b)  Az o ldalon  fi so r tö r lé s  u tá n  S zéchenyi 
következő fe ljeg y zése  van : 8-ten 2 B ild e r  d er E rzh e rzo g in n  g esch en k t. c) Az id e
tartozó  4 so r o ld a ljeg y ze t is  tö rö lve .

1 Lásd a 157. lap 4. jegyzetét.
2 O’Donell ezredes családja.
3 Gróf Zichy Jenő (1809—1848) Ferenc veszprémi főispán fia, akit Görgey 

Artur 1848-ban árulás címen felakasztatott.
11*
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Alte Casimir — „on ne vous erőit pas — On dit, que vous 
croyez mener, et vous étes méné — par Nagy et Wesselényi1 —

Von Wellesley2 einen säuern Brief bekommen. (7 sor kivágva)
Ob ich alles das je erfahren werde! —
Weder M — noch L[ouise] kann ich mehr mit einem Aug 

erblicken.

[1827 július 14.] 14ten Mit der Todes Ruhe eines Tempel 
Herrn erwacht (3 sor törölve) [117]

Angezogen geschwommen. (5 sor törölve)

[1827 július 15.] 15ten Nach Zinkendorf. Wenckheiin war da. 
Quel hőmmé méprisable.

[1827 július 16—17.] 16— 17ten Horpáts (1 sor törölve)
Mein Schwager Nickerl3 — oder wie andere sagen — soll 

Flissingen einen der Räuber in Pinkafeld, nachdem er fest 
gebunden war, — geohrfeigt und misshandelt haben.

[1827 július 19.] 19ten Morgens über Egyed —  gegen Pesth.

[1827 július 20 ] 20ten Morgens angekommen in Pesth.

[1827 július 21.] 21ten Sitzung.4

[1827 július 22.] 22ten Gödöllő.
[Vivian Grey’s Schlüssel gelesen.5]b)
b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Nem hisznek önnek. — Azt mondják, hogy ön azt hiszi: vezet, pedig 
önt vezetik Nagy és Wesselényi.

* A bécsi angol követ.
s Gr. Batthyány Miklós.
4 Az alakulóban lévő pesti Kaszinó ügyében gr. Károlyi Lajos elnöklete 

alatt bizottsági ülés volt s ezen Széchenyi ajánlotta, hogy a Kaszinó számára 
bort és champagneit küld. Júl. 23-án Széchenyi elnöklete alatt küldöttségi ülés, 
hogy a Kaszinó részére szerzendő borok ügyében kiknek küldjenek körlevelet. 
Júl. 24-én pedig Széchenyi javaslatára Kappel Frigyes kereskedőt a bor-küldött
ség tagjává választották.

5 Disraeli Benjamin (lord Beaconsfield) (1804—1881) angol államférfi és 
író műve: Key to Vivian Grey London, 1827. A regény (Vivian Grey, 5 kötet) 
Disraeli első regénye volt, amelyben az angol felsőbb társadalmi osztályokat 
rajzolta le.
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[1827 július 23.] 23ten Noch keinen Brief von (1 sor törölve) 
Mein Inneres wie ausgebrannte Kohle! Ob denn eine Zeit 
kommen wird — wenn L[ouise] mich achten — mir Achtung, 
mir Freundschaft, mir Theilnahme beweisen wird?

Allmächtiger mache sie glücklich, überhäufe Sie mit deinem 
besten Seegen — ist es aber möglich, so zermalme mich nicht, 
durch ihre Geringschätzung, durch ihre Untheilnahme — durch 
ihren Hass —: Es wäre entsetzlich. — Jedes andere Unglück — 
jedes andere Übel — will ich gerne, will ich mit Ergebung 
tragen —

Ne pás étre aimé de l’objet qu’on aime est un malheur — 
mais U est supportable — Mais d’etre mal jugé — point com- 
pris — peut-étre méprisé de la personne que Ton adore, est 
affreux — et je ne crois pas que [118] le tout puissant a 
donné ä l’homme d’assez de force pour ne pas y succomber.1

[1827 július 25.] 25ten Abends. Morgen gehe ich nach 
Zinkendorf. —

Finde alle Tage mehr Wiedersacher, mehr Feinde! — Ich 
glaube nicht, dass von manchen Menschen in Hungarn der 
B[aron] öttvös2 mit so vieler Leidenschaft gehasset wird,
— wie ich! — Besonders von Weibern! — Ich sah das voraus
— Es wird noch immer ärger und ärger kommen — das sehe 
ich voraus —. Es kränkt mich doch ein wenig — und mehr 
als ich dachte — Wie sehr man resolvirt sey — Armuth zu 
ertragen — wie immer gefasst, zu sterben — so ist es doch 
empfindlicher zu hungern — grausvoller zu enden — ist man 
im Elend darin — sieht man den Henker — als man es 
selbst vermutete! —

Wie stark man ist — wie sehr man unabhengig ist — Nier- 
gends einen Anhaltspunkt zu finden — niergends eine Seele,

1 Nem szeretve lenni attól, akit szeretünk, az baj, de elviselhető. — Rosszul 
megítélve lenni azonban — egyáltalán meg nem értve — talán megvetve azon 
személytől, melyet imádunk, az borzasztó és nem hiszem, hogy a Mindenható 
adott az embernek elég erőt, hogy ebben el ne essék.

'2 Id. b. Eötvös Ignác főispán, aki az 1823-iki kir. rendelet végrehajtásakor 
szerezte rossz hírnevét.
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ein Herz, — das mit fühlt------ „es ist eine harte Arbeit zu
leben“ —

[1827 július 27.] 27ten Abends angekommen in Zinkendorf.
(1 sor törölve)
Viele Flöhe, — Mäuse — Gelsen ect gefunden.
Nirgends gehet es mir schlechter denn [in] Zinkendorf — 

und niergends zahle ich mehr.

[1827 július 28.] 28ten Heute soll V[enzel] Liecht [enstein] ect 
kommen, — wird aber nicht------ .

[1827 július 29.] 29ten W[enzel] kam gestern. Machte der 
gleichen Manfred gekauft zu haben.

[1827 július 30.] 30ten In Zinkendorf — Die ganze Zeit moralisch 
und phisisch tief gebeugt.

[1827 július 31.] 31ten Nach Presburg. In Gattersdorf 1 gegessen.
Der Kaiser dem jungen Keglevich2 den man ihm presentirte 

„nun werden Sie mit den dummen Buben auf dem Landtag lär
men und schreyen“ —?

Alle Leute denken, dass ich das Werkzeug von Nagy und 
Wesselényi bin, und bereits bereute, was ich gethan — [119]

Eugene Z[ichy] schrieb mir einen touchanten Brief —. 
L[ouise] sah ich am Fenster. Gottlob Sie ist gesund. Ich athme 
seitdem ich wieder in Presburg bin!3 Wird denn diese Leiden
schaft mich nicht tödten? —

Lfouise] ging nicht aus (3/4 sor törölve, a lap legnagyobb 
része kivágva) [120] (1 sor törölve)

Was soll ich denn nun? Ist dass nicht alles um ein Narr 
zu werden?

(6 sor kivágva)a)

a) Az id e ta rto zó  4 sor o ld a lje g y z e t tö rö lve .

1 Gáta (Mosony m.) a Lajta jobb partján.
2 Valószínűleg gróf Keglevich Károly (sz. 1806.)
3 Mert Crescentia közelében lehet.
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Die beyden Resolutionen 12 July 1827 im Sale
28 — —- i n  Correlationibus

wurden im Circei vorgenommen. Nagy hielt eine geistreiche Rede
— hatte alle Leute für sich------- Ortzy sprach sodann auch,
stichelte auf Nagy — nannte den Piringer, Gustermann ect.

Nagy „Sie vergleichen mich mit Gustermann — ich Sie mit 
---------- Verbotzy —,1

Die Resolutionen sind väterlich und ehrlich und gut gemeint.
— Sie sind aber von einem absoluten Monarchen — kein Consti
tutionelles Wort darinn. —

Das A aller unser Übel ist, — dass der Monarch nicht 
weiss, was eigentlich ein representatif System ist — Wir hin
gegen wollen jetzt auf einmal den Schlendrian aufhören machen, 
der während der ganzen Regierung des Kaisers wehrte.!----- .[121]

(9 sor kivágva)
Wie dumm, wie ungeschickt war diess wieder von mir! — 

(2V2 sor törölve)
Franz Pallfy sagte mir gestern, dass C [arl ] Zfichy] ganz 

bestimmt den kommenden Winter schon in Wien angestellt 
seyn wird.’ —

(3 sor törölve)
Ich blicke mit Entsetzen in meine Zukunft! —

[1827 augusztus 3.] 3ten (3 so r  törölve)
Welche Güte, welcher Adel der Seele! — Sie liebte mich 

mit jugend Leidenschaft — Ein harter Kampf entstand in ihrer
1 Aug. lén volt szó a kér. ülésen a sóról és a correlatiokról. Nagy heves 

beszédet mondott. Nagy a júl. 28át (a sóról kiadott kir. válasz kelte) fatalis 
napnak nevezte, erre Orczy aug. lé t (a kér. ülés, amelyen ezt tárgyalták) Nagy 
beszédje miatt tartotta annak; tudjuk, mondá, hogy 1811-ben a rendek oly nagy 
lelkesedéssel Gustermann és Piringer ellen panaszkodtak, mert a magyar alkot
mányt kinevették, most mint látja, mi nevetjük ki alkotmányunkat.

Nagy erre így válaszolt: Heves követe Gustermann és Piringerhez hasonlí
to tt és törvényt akar, hogyan hangozzanak, utalom egyenesen Verbőczyire. 
(Nagy nevetés.)

Csiba Ernő követ, besúgó mondja, mindenki tudja: a hasonlat arra vonatko
zik, hogy hit szerint Verbőczy előbb lett hűtelen hazájához, csak aztán királyá
hoz és végül mindenkitől megvetve zsidóknál holt meg s az ő temetőjükben 
földelték el.

* Lásd az ápr. 4iki feljegyzést és jegyzetét.
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Seele — Die Tugend, siegte — und sie stehet wie eine Verherr
lichte, wie eine Heilige vor meiner Se[e]le! Wie bebt mein Herz 
vor Wonne! Allmächtiger sey gelobt, sey gepriesen! Du hast 
uns beyde gerettet! — Wir sind nicht zur Sünde geboren.1 
(1 sor kivágva) [122]

[1827 augusztus 4.] 4ten Conferenz,' hey der ich auch war 
(das erstemal bey einer Conferenz).

Sitzung, — ich sprach bündig und gut — gegen die Stände.5
Des Abends kam L[ouise] von Cariburg. Sie stieg aus. — 

Ich natürlich — sie auch —
Ich bin wieder ruhig — Wenn Sie mich achtet, wenn sie an 

meinem Leben theil nimmt — so bin ich zufrieden. Je mehr 
ich sie kenne, desto mehr Achtung, — desto mehr Verehrung 
habe ich für Sie —. (Körülbelül 7 sor kivágva.)

[1827 augusztus 5.] 5ten Nach der Kirche finde ich L[ouise] auf 
der Strasse mit Marie und ohne Bedienten. Sie machte einen 
grossen Umweg — ich sprach viel — viel mit ihr (néhány szó 
törölve) — Die Heilige — die Engelreine!

Allmächtiger stärke meinen Willen — segne mich — damit 
ich alle Tage tugendhafter, — so eines himmlischen Wesens 
immer mehr und mehr würdig werde.

Sie1 2 * 4 sagte, Je prie tous les jours le bon Dieu de vous 
combler de bonheur — Ich5 bitte ihn, Sie so zu erhalten, wie

1 Creseentiára vonatkozik.
2 A nádor az ülés előtt több főrendet hívott meg, mert a magánosok 

pénzügyi viszonyairól érkezett kir. válasz értelmében szerette volna a törvény 
megalkotását. Széchenyi hajlott a nádor szavára és a rendek ellen szólt, mert 
ők a királyi válasz mérséklését (100 helyett 40) nem akarták elfogadni.

* Beszédét nem találtam meg, de az összefoglaló jelentések szerint Széchenyi 
a 100 : 40 fizetés mellett szólalt fel ez alkalommal, holott az előző tárgyalásoknál 
a rendek javaslatát (100 : 100 vagy 100 : 70) támogatta, az egyik besúgó ezért 
így jellemezte Széchenyit az országgyűlés végén: Ezen országgyűlés végső szaka
szában egyaránt heves ellenzéki volt és csak a magánosok pénzügyi viszonyainak 
tárgyalásánál saját adósságai miatt a 100 helyett 40 arányú fizetés mellett 
szólalt fel.

4 Crescentia szavai: „Mindennap imádkozom a jó Istenhez4 halmozza el 
önt boldogsággal.“

5 Ezek már Széchenyi szavai.
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ich Sie in meiner Einbildung hochgestellt habe-------oft werde
ich irre an Sie —

Sie denken nicht, comme cette dissimulation continuelle 
use1 —. Nicht wahr, Sie werden mir immer trauen — mich nie 
übel b.eurtheilen —. Es kennen mich so wenige Menschen ect.

Es war eine köstliche halbe Stunde — Ach, ich tauschte 
mit [123] mita) keiner Krone —.

(5 sor törölve)

[1827 .-»ugusztue 6.] 6ten Wurde in einer Sitzung eine neue 
Resolution2 vorgelesen. Ich war nicht da, sondern bin mit Eugen 
Zichy und Kálmán3 von der Brücke bis über Cariburg hinaus 
geschwommen. Wir brauchten 1 Stunde 28 Minut[en].

(6 sor kivágva)
Vor beyläufig 8 Tagen starb hier eine Schlossers Tochter. 

Sie wurde alle Tage magerer und schwächer — Einige Tage vor 
ihrem Tode, erfuhr ihre Mutter durch den Arzt, — dass eine 
unglückliche Liebe sie tödte, — die sie für einen jungen Menschen 
gefühlt, den Sie heiraten wollte, was ihre Eltern nicht Zugaben —4

(6 sor törölve)
Allmächtiger, was Du immer über sie und mich beschlossen 

hast — ich werde den bittersten Kelch bis zu dem letzten 
Tropfen leeren [124] nur lasse mich, im Herz und Seele, einer 
solchen Heiligen5 Werth seyn. —

Eine schlaflose und schmerzhafte Nacht zugebracht —.

[1827 augusztus 7.] 7ten (274 sor törölve).
Menge Comméragen6 erfahren, die besonders Franz ge

macht! ect.

a) felesleges.

1 Mennyire fogyaszt ez a szakadatlan álarcoskodás.
: A só árának leszállítása (mázsánként 25 krral) és még ez országgyűlés ter

jesszen elő javaslatot, hogy az országgyűlés költségei a népre könnyebbíttessenek. 
3 Széchenyi komornyikja.
* Ezt a kis eseményt szerelmére vonatkoztatja. A vonatkozás törölve van. 
5 T. i. Crescentia.
® Pletyka, melyet gr. Viczay Ferenc terjesztett.
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[1827 augusztus 8.] 8ten krank gewesen, — krank erwacht! —a)

[1827 augusztus 9.] 9ten Mit L Louise] und anderer Gesell
schaft Krebsen gegessen — bis Abends 10 Uhr herumgegangen. 
L[ouise] mit mir natürlich und wie eine Schwester gewesen.

[1827 augusztus 10.] lOten Nach Walterskirchen’s Mayerhof ect 
keine Seele gefunden. S[ophie] Est[erházy] krank von den 
Krebsen (1/2 lap kivágva) [125] (4 sor kivágva)

Also Gleichgültigkeit1 oder Hass kann ich erwarten.
Ich schäme mich meiner Schwäche.
(3 sor törölve)
Ob Sie mich liebt, ob Sie mich achtet — oder nicht — das 

weiss Gott, Mir] ist sie die rätselhafteste, unerklärbarste Person 
die ich je gekannt. (1 sor törölve)

Sie hat mich zertreten — zermalmet! —

[1827 augusztus 12.] 12ten (7 sor törölve)

[1827 augusztus 13.] 13ten Sitzung2 in der auch L[ouise] war. 
Speisste beym Palatin. Er frag mich, wenn Wettrennen und 
Casino in Pesth — scheint es zu protegiren.3

Nachmittag sah ich die Hölle.
(4 sor kivágva) [126]
(7 sor kivágva)
Allmächtiger Deine Hand ist schwer! Mir wäre der Todt 

tausendmal erwünschter!
Sie hasst mich, sie hat Geringschätzung für mich — und 

ich muss leben! Es ist entsetzlich!
(V2 sor törölve) ihr! (2‘/2 sor törölve)

[1827 augusztus 14.] 14ten Sitzung. Takáts Anecdote!4

a) 2 1/« sor  o ld a l je g y z e t  törölve .

1 Ebből is látható, hogy a törlések Crescentiára vonatkoznak.
*■ Harmadszori üzenetváltás a magánosok pénzügyi viszonyai tárgyában.
3 Ez a feljegyzés is igazolja, hogy a Kaszinó alapítása a nádor tudtá

val történt.
* Talán arra vonatkozik, hogy az e napi elegyes ülésen Takáts pozsonyi 

követ beszélni akart, de a nádor kimondván a határozatot, nem engedte meg már 
felszólalását s Takáts többszöri sikertelen kísérlet után leült.



1 8 2 7  a u g u s z t u s 171

[1827 augusztus 15.] löten Sitzung.1 Ich gesprochen. Martzi- 
banyi,2 Nagy iraprobirt — concludirt ä la Machmud —

Picknick Diner. L[ouiseJ auch da. Mit mir freundlich. Ich 
werde an ihr immer irre. Liebt sie mich, — liebt sie mich nicht?

Kálmán werde ich morgen weg thun! An Infamien ertappt. 
(3 sor törölve)

1 A VI. t. c. az imputatioról szólt. A kancellária a szövegből az imputatio 
szót, amelyet a király már megengedett, ki akarta hagyni.

Ezen folyt a vita elegyes ülésen. Tz. Széchenyi beszédét így közli: 
Graf Szécsenyi Rittmeister. Zwey Jahr dauert der Landtag — was kann die 
Ursache seyn? Keine andere, als die Gerechtigkeitsliebe Sr. Majestät: denn nach- 
dem das Ziel allerhöchstdessen Lebens immer näher anrücke, und allerhöchst- 
dieselben bald — unter die Ewigen gezählt werden — so wollen Se. Majestät 
zur Beruhigung des Gewissens, die Völker, welche Gottes Allmacht aller- 
höchstdero Leitung anvertraute — glücklich machen, — und auch aller- 
höchstihren Nahmen desto mehr dadurch verewigen, ja — alle die Übln —- welche 
die Nicht Einsicht des Ministeriums veranlasste und wozu die Rathgeber anriethen 
— verbessern : auch werden sich Se. Majestät keinen grossem Verdienst erwerben 
können, als wenn die beygebrachten Wunden geheilt würden; und da zur Heilung 
besonderer Krankheiten ein General Arzt — nicht hinreichend ist, so haben Se. 
Majestät die Intention gehabt — mit denen Reichs Ständen die Constitution zu 
obvalliren, damit allerhöchst dieselben solche eben so vollkommen und unangetas
tet an die Nachfolger überlassen könnte Nun gehe ich also zum Artikel über: 
wenn nur von Wörtern die Rede wäre, so möchte ich nichts sagen — aber es 
handelt eich von Principien, und somit — wünsche ich hierin volle Klarheit. Aus 
der Redaction der Kanzley ist ersichtlich, dass Se. Majestät nur aus Gnade und 
nicht aus heiliger Pflicht die illegalen Rückstände nachliess. — Wenn nun alles 
was gesetzmässig ist, nur aus Gnade erfolget, so finde ich hier keine Constitution 
sondern eine absolute Monarchie. Ich will die Principien nickt blos in der Theorie, 
sondern auch in der Praxi, wenn demnach der Artikel nicht so verfasst wird —- 
wie ihn die Stände verlangen, so können die Gemüther nicht beruhigt seyn. 
Mich betrübt das ungemein, dass nachdem wir so lange in diesem Gegenstände 
sich bemüheten— nun nicht einmal ein Wort von der Imputation in dem Gesetze 
stehen — oder aber gerade das Haupt wegbleiben solle. Das Sprichwort sagt — 
Expressa docere — daher ich lieber mehr zusetzen, als Etwas wegnehmen wünsche 
-— denn die Posterität kann vieles von den heutigen Sachen vergessen — nebst- 
bey erwäge man auch das, dass viel Gesetze nicht allein für Se. Majestät, sondern 
auch für die Nachfolger gemacht werden — und wir wissen, dass den Zepter nur 
Menschen, denen das Glück hiezu dient, erhalten. Weiter — erachte ich die 
Constitutionen nicht damals zu obvalliren, wenn der König schon schwächlich

2 Marczibányi Antal trencséni követ kemény beszédben az imputatio szó 
fenntartását kívánta, úgy Nagy Pál soproni követ is, akit Mahmud szultánhoz 
hasonlít, mert erélyes is, makacs is volt felszólalásában.
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[1827 augusztus 16 ] 16ten Aller Letzte Sitzung.
Canning1 ist todt.
Unsere Verfassung ist begraben! Ich bin krank und leidend.
(2 sor kivágva) [127]
Was ist zu machen?2
Qu’ä toutes mes actions eile puisse étre témoine.
Souffrir et se taire. —
Tous les jours, une ligne!
Parsimonie!
G[eorg] And[rasy] könnte die Mel[anie] heiraten: er hat 

aber Pläne auf die Tochter des L[atzy] Festetich.

[1837 augusztus 16.] 16ten Soiree bey L[ouise]. Natürlich 
und unbefangen. Es scheint mir wieder, sie liebt mich gar nicht. 
Mit R (törölve) kein Wort gesprochen. (1/4 sor törölve)

[1827 augusztus 17.] 17ten Die 270. Sitzung!'1 Und der Landtag 
beendet.! —

Mit der Hofparthei habe ich es bereits verdorben, — nun 
kommen die Lands Leute!

Es muss aber so seyn! —

ist — sondern damals wenn er in voller Kraft sich befindet, da ich also Klar
heit im Gesetze verlange, so siéht man ohnehin, wohin meine Meinung gehet —- 
nemlich dem ständischen Artikel Entwürfe zu inhaeriren, damit wir uns aber 
der Kanzley zunähern, so stimme ich für Baloghs Modification — bemerkend, 
auf die Rede des Obergespanes Lanczy — dass ich eines Jeden Meinung schätze 
— zugleich aber auch hoffe, dass mich der Herr Obergespann deeshalb dass ich 
in seiner Meinung nicht bin für keinen schlechten Vaterlandebürger halten wird 
(Vivat). Se. K. Hoheit: vieles könnte ich auf diese Rede obvertiren, doch ich sage 
nur — dass Jeden vor Augen seyn solle — zu welchen Ende der Landtag gehal
ten worden und wohin nun das Ende desselben führe. (Balogh János barsi követ 
újabb egyeztető kísérletet javasolt, Lánczy József békési főispán pedig csodálta a 
király kegyességét.)

1 Az angol miniszterelnök.
2 Széchenyi a következőkben jövő életének irányát, célját tűzi ki:
„Minden cselekedetemnek ő (t. i. Crescentia) lehessen tanúja.“
„Tűrni és hallgatni.“
„Minden nap egy vonal.“ (Állandó munka.)
„Takarékosság.“
3 Elegyes ülés, amelyből a törvények szentesítését kérő feliratot küldték el.
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[1827 augusztus 18.] 18ten L [ouise] kommt wahrscheinlich nach 
Wien.1

Gestern ritt M.2 die .Amabilis. Ich verkaufte sie ihm, 
um 130 sammt Sattel und Zeug. — Welcher Mensch! Er eifert 
mit mir — verhindert mich, wo er kann (1V2 sor törölve) — 
und schämt sich nicht sie zu kaufen: —

(Körülbelül 10 sor kivágva) [128J
Gottlob! Mein Herz bricht aber. 0 si je pouvois mourir!3 — 

Was die Liebe den Menschen dumm und Blöde macht, — jetzt 
hätte ich beynahe lieber, sie hasste mich.

Ich sehe meine Zukunft als eine entsetzliche finstere Wüste 
vor mir liegen.

Sie ist aber ruhig, sie ist glücklich — Gott lob! — (2 sor 
törölve)

[Nints nagyobb kín mint szerencsétlenségben emlékezni 
boldogabb napokrul!]4*1

Waren die 2 Jahre klug zugebracht?5
Der Adel meines Herzens — wie wenig war das erkannt 

und belohnt! —
Vormittag die 271 Sitzung. Nachmittag Thronrede. Sitzung. 

Adulation und Schmeicheley, zum Eckel —6

a) Az o ld a l lap ra  jegyezve.

1 Még mindig az a hír járta, hogy férjét Bécsbe helyezik át.
* Gr. Viczay Mihály.
1 Oh ha meg tudnék halni!
4 Lásd a 157. lap 4. jegyzetét.
5 A két utolsó év, amelyben idejét és tetteit szerelmének szentelte.
e Délelőtt elegyes ülésen a törvények magyar fordítása.
Délután a király a primási palotában személyesen zárta be az országgyűlést. 

Harsogó éljen kiáltásokkal fogadták és addig tarto tt, amíg a trónszékén el nem 
helyezkedett és csákóját fejére nem tette. Ekkor előlépett gr. Reviczky Ádám 
alkancellár (s mivel gr. Nádasdy Mihály főkancellár nem tudott magyarnl) az 
országgyűléshez magyar nyelven beszédet intézett, az elkészült törvénycikkeket 
hálásan köszönve, az el nem készülteket a fejedelem jóságától várva. Majd a 
király latinul kijelentette, hogy a trónbeszédében ígérteket megtartotta, nem 
kívánt semmit a rendektől, csak a saját boldogságuk előmozdítását. Volt, ami 
fájdalmat okozott neki az országgyűlés lefolyása alatt, de ezt elhallgatja, mert 
ami törvény lett, kedves előtte (adó, országos összeírás), a pénzbeli szövetkezésre 
(correlatio) nem készült ugyan törvény, de ha bizalom lesz, épségben marad az
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L[ouise] sah ich mehrmal. Sie scheint ruhig und ist aus
gelassen Lustig — Mit mir gut. Schön wie ein Engel. Ich brenne 
vor Liebe — Es verzehrt mich.

Dupin1 will eine Medaille schlagen lassen dem Canning 
zu Ehren.

Eine Seite ,Liberté civile et religieuse dans toute l’univers12 
Andere Seite ,Au nom des peuples les francais ä George Canning1.

[1927 augusztus 19.] 19ten Sah ich L[ouise]zum Letztenmal. 
Mir brach das Herz — Ob Sie mich liebt. Weiss Gott!

Kann mein Leben kaum ertragen!
Sie ging nach S. N(törölve)3 — ich gehe nach Tallos!

[1827 augusztus 20.] 20ten in Tallos.

[1827 augusztus 21.] 21ten nach Pesth.

[1827 augusztus 22.] 22ten Ich bemerke allenthalben Fäulniss

[1327 augusztus 23.] 23ten

[1827 augusztus 24.] 2 4 te n

[1827 augusztue 25.] 25ten immer da

[1827 augusztus 26.] 26ten immer da

[1827 augusztus 27.] 27ten immer da

ősi alkotmány. Átadatta a szentesített törvényeket és ígérte, hogy a jövő ország- 
gyűlést a törvényes határidő letelte előtt összehívja.

A nádor a törvényeket átvéve latin beszédben köszönte a király kegyelmét 
(örömkiáltások közt).

Ezután az országházban felolvasták a törvényeket, a nádor (latinul) 
elbúcsúzott, majd a kalocsai érsek, utána a personalis tolmácsolta a főrendek és 
rendek köszönetét. Végül eloszlottak.

1 Dupin, André (1783—1865) francia államférfi és jogtudós.
2 Polgári- és vallásszabadság az egész világon. A francia nép nevében 

Canning Györgynek.
3 Sankt Niklo azaz Lébény Szent Miklós Mosonyban.
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[1827 augusztus 28.] 28ten Ich kränke mich über die Agonie 
meines Landes!

Alle Symptome sind die eines Sterbenden. Keine Gesundheit, 
keine Jugend! [129]

Eugene Z[ichy] schreibt mir, dass L]ouise] fürchterlich 
umgeworfen, sich um die Schläfe beschädigt. Ich hatte entsetz
liche Angst — zum Glück nur 24 Stunden. Gottlob Sie ist gesund.

[1827 augusztus 29.] 29ten Kam G[eorg] Andrassy mit Tarault1 
an. Ein Wiener Gargotier — in Hungarn ein Robert!

Der Stein ist grob und ungeformt da. Haue eine Statue 
daraus! Ist der Stein aber nicht morsch, und gefällt er nicht!1 2 3

Alles deutet auf Greisen Alter. Bis auf die Sprache. Wen[n] 
ich alles das, was noch in ihr liegt, allmählich entdecke, — 
blitzt ein Hoffnungsstrahl durch meine Seele — es dünkt mir „sie 
sollte noch einst volles Leben erhalten! Kann aber eine Sprache 
blühen ohne dass auch das Volk blühe? — Die Sprache entrai- 
nirt:i das Volk.

Gr[afen] Czir[akys] grossartiges, tiefdurchdachtes raiso- 
noment [így!] —

Die hungarische Academie ist verderblich,
Denn man wird die lateinische Sprache ganz negligiren, 

wenn man sich zu sehr auf die hungarische verlegt.
Können wir aber nicht mehr lateinisch,
So werden wir mit dem Hof teutsch reden müssen, — denn 

der w’ird nie hungarisch lernen.

[1827 szeptember 5.] 5ten bey M4 in Ofen gegessen. 0 wie ich 
ihn beneide! Mit gebrochenem Herzen — zu Hause gewandert. 
Die reine Luft, die schöne Gegend — die Heiterkeit der Men
schen — das Singen der Vögel — alles vermehrte meinen 
Gram!

1 Bécsi vendéglős, akit gr. Andrássy hozott Pestre a Kaszinó részére. 
A következő mondatban azt akarja kifejezni, hogy Tarault Becsben másodrendű, 
itt  első lesz, mint Párizsban a híres Robert.

2 Ez és a következő kijelentés Magyarországra vonatkozik.
3 Magával ragadja.
4 Gróf Viczay Mihály.
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0 wenn Du wüsstest, Theure Heilige,1 — wie namenlos 
unglücklich Du mich gemacht! —

[1827 szeptember 6.] 6 ten in Gödöllő mit Naudine Károly.2 Noch 
wie Wachs.

[1827 szeptember 7.] 7ten Ich höre die Tsárda3 wird v e r b o t e n * 1

— das wäre übel, sie muss aiisa)einanderfallen, — sonst würde 
sie interessant.11· [130]

[1827 szeptember 8 ] 8ten Perbete.1

[1827 szeptember 9.] yten über Jato nach Tallos.

[1827 szeptember 10.] lOten Hedervar.

[1827 szeptember II.] Ilten Zinkendorf.

[1827 szeptember 15.] 15ten Raab.

[1827 szeptember 16] 16ten Einzug. L[ouise] wi[e]dergesehen. 
Sie schöner wie je. — Auf der Gasse schrie ein gemeiner Mensch
— als er sie sah — „Nun begreife ich es, — dass es einen 
Himmel geben kann auf Erden.“ —

[1827 szeptember 17] 17ten Installation5 — Diner. Ich wurde 
sehr ausgezeichnet. Es wird eine Zeit kommen, — wo man mich 
hassen wird — ich fühls — Ball.

(2 sor törölve) — den

a) Széchenyi a láh ú zása .  b) T. i. werden.

1 T. i. Crescentia.
* Gr. Károlyi Lajosné, szül. Kaunitz Ferdinanda grófnő.
3 Gr. Keglevich István által Pesten alapított Kaszinó.
* Község (Komárom m.) az Esztergom-Érsekújvárra vezető országúton. 

Játó (Nyitra m.), Tallos (Pozsony m.) gr. Esterházy Mihály birtokai; Hédervár 
(Győr m.) a Szigetközben, gr. Viczay Mihály birtoka.

5 Gr. Zichy Ferenc beiktatása a főispánságba. (Magy. Kurír 1827 szept. 
28. sz.)
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[1827 szeptember 18] 18ten nach Wien. (4  sor törölve)a)
[Metternich soll ganz bestimmt die kleine Leikam1 heuraten.
„Es wird amüsant seyn, den Kampf zwischen den aristo

kratischen Gefühlen und der angewohnten Kriecherey bey manchen 
Menschen, zu sehen." —

Mein Bruder Louis soll (372 sor törlés)]1’!
[1827 szeptember 21.] 21ten Nach Gutenhof '1 —  Zinkendorf.
[1827 szeptember 25.] 25ten nach Peresteg.4

[1827 szeptember 26.] 26ten Martzaly5

[1827 szeptember 28.] 28ten über Lengyel TotiG nach Weis- 
senburg.

[1827 szeptember 29.] 29ten nach Pest. (1  sor törölve)
Paul der mit mir reiset —  glaubt dass (1 sor törölve).
Allenthalben sehe ich Decadence. —
[1827 október 6.] 6ten noch immer Pest. Paul ist zurück. 

Qu’elle noblesse d’äme dans cet E. Karoly, mais en mérne tems 
qu’elle faiblesse —T

G[eorg] Karoly hat mich durch einen Trait de Magnan- 
imité8 — wieder ganz empor gehoben! — Él Buda ect.

[1827 október 8.] 8ten bey Hunyady in Ofen gegessen. Wie 
zittert mein krankes Herz — vor banger Sehnsucht — w?enn 
mich das Mindeste an L[ouise] errinert9 — Ach — non che

a) Az o ldallapon  is ' / 2  sor törölve . b) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Lásd a 98. lap 7. jegyzetét.
2 Ez Metternich házasságára, illetőleg feleségére vonatkozik, mert· Leykam 

Antonia bárónőt nem tartották egyenrangúnak.
3 Falu Alsó-Austriában, a Fischa folyó közelében.
4 Sopron m. N.-Czenk közelében, gr. Széchenyi Lajos birtoka.
5 Község (Somogy m.) gr. Széchenyi Pál birtoka.
8 Község (Somogy m.) a budai-úton, b. Fechtig birtoka.
7 Mily lelki nemesség ezen Károlyi Istvánnál, de ugyanakkor mily 

gyengeség!
8 Nagylelkű tett.
9 Gr. Hunyady Ferencnek a Krisztinavárosban levő szép kertes palotájában 

felesége, szül. Zichy Júlia grófné emlékeztette Crescentiára, mert ennek mostoha 
leánya volt.

Ctról' Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kötet. 12
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piu gran dolor che di ricordarsi del tempo felice, — nella 
miseria1 — [131]

So liebe [s] krank und unglücklich ich auch bin — so fühle 
ich doch — welche grosse Seele sich in mir entwickelt. Ich 
kann — durch eine gewisse Lust gefesselt — mein Auge — von 
einer Pistole — von einem Dolch — von Gift nicht wenden — 
begegne ich es irgendwo —2

Ach wüsstest Du — wie unausprechlich theuer Du mir bist? 
und wie oft Du mich an den Rand der Verzweiflung gebracht 
hast.

[ T e s t a m e n t  e in e s  S e l b s t m ö r d e r s a)3
Seitdem ich Einsicht bekam — ahndete ich, dass ein Mann 

ein wirkendes — erschaffendes Wesen seyn muss.
Ich beweinte den Jammer meines Landes — war jung — 

war zerstreut.
Endlich blitzte hie und da in meiner Seele — die Hoffnung 

— es sey noch zu retten ect.
Ich versuchte den Saamen zu streuen. —
Nun sehe ich klar — ich arbeitete — „einen Leichnahm zu 

erwecken — Kann es nicht ertragen — ein Theil des faulenden 
Körpers zu seyn. —

Ich will deshalb sterben. —
Werther — auf hungfarisch] — so edel wie Manfred — 

Faust? —

Romanhafte Erzählung. — C. Z.4
C.
Ich
Wess.
M. E.

Oder als Tragödie.]b)
·>

a) Széchenyi a láh ú zása .  bl Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Lásd a 157. lap 4. jegyzetét.
2 Szerelmi bánata váltja ki e sötét gondolatokat.
3 Tervezet Goethe és Byron hatása alatt.
4 A szereplő személyek nevei: C Z. =  Carl Zichy, C. =  Crescentia, Ich - 

Széchenyi, Wess. =  Wesselényi, M. E. =  Miska Esterházy.



1827 O KTÓBER 179

[1827 október 9.] 9ten heute gehe ich nach Zinkendorf. Werden 
die Türken das Ultimat von Russland — England — Frankreich 
annehmen?1 Nein!

Gesetzt aber, sie nehmen es an —, werden sie in allem, die 
Conditionen — die man ihnen auf dringt — erfüllen? Liegt das 
im Charakter Machmuds? der ebenso viel Eigensinn, als Festig
keit bewiesen hat. Werden nach Unterzeichnung a l l e r  P a p i e r e n ^

— die Reibungen aufhören können, — die seit so langer Zeit 
zwischen Türken und Griechen obwalten — Glatterdings 
unmöglich.

Österreich] spielt aber bey dieser Sache die Rolle Frankreichs
-  vor der Theilung von Pohlen,2 und Preusens — annol805. —

Es ist kein Augenblick des Tages — dass mein Herz, meine 
ganze Seele, mit dem Andenken an L[ouise] nicht voll ist! — 
Ich will ihrer Liebe werth seyn! —

[1827 október 10.] lOten in Téth bey einen Edelmann Kováts 
gefrühstückt — Er mich mit recht Vaterländischer Liebe emp
fangen. Horváth E n d r e besucht. Nicht gefunden.

Abends in Zinkendorf. Ich ahnde LJouise] wird nicht lange 
leben — Mir bricht das Herz.

a) Széchenyi a láhúzása .

1 Az angol, francia és orosz uralkodók jól. 6-án a 6 év óta húzódó török
görög háborúnak véget akartak vetni, azért megegyeztek, hogy felkínálják köz
benjárásukat a harcolók közt, azonnali fegyverszünet mellett oly feltétellel, hogy 
a görögök a szultánt elismerik souveren uruknak és évi adót fizetnek neki, de a 
görögöket általuk választott, a szultán által kinevezett tisztviselők kormányoz
zák; ha a törökök nem békéinek, a közbenjáró hatalmak konzulságokat állítanak 
Görögországban; a fegyverszünet el nem fogadása esetén pedig a hatalmak köz
belépnek. Ezt az ultimátumot aug. 16-án adták át a portának.

A porta nem fogadta el a közbenjárást, sőt hajóhadát Navarinnál össz
pontosította, amire ott a szövetségesek hajóhada is állást foglalt.

2 Széchenyi nyilván az 1806. és 1807-iki francia és porosz-orosz háború 
eredményére gondol, amikor I. Napoleon oly mélyen megalázta Poroszországot: 
elvette országa felét e abból királyságot alakított, elvette az 1793. és 1795-iki 
felosztásban kapott lengyel részeket és megalakította a szász királyság fenn
hatósága alatt a Varsói-hercegséget.

:l Pázmándi Horváth Endre (1778—1831) téthi plébános, akkor már neves 
költő. (Zirc emlékezete, a Tud. Gyűjteményben c'kkei és az Aurorában elb. költe
ménye:.)

12*
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[1827 október 22] 22ten Licitation meiner Pferde. Nicht ein 
einziger meiner Freunde ist gekommen. Wie sie mich im Pfeffer 
Hessen, wäre ich in der Not. Welch’ gute Lehre! II fant étre 
quelque chose, et heureux par sói mérne, pas par les autres!1

Wie wenig Popularität. Welcher Hass gegen mich! Nehme 
mirs gar nicht zu Herzen — Mein Stolz erwacht.

[Mr. Germigney ä Paris rue St. Guillaume No 26 Faux- 
bourg St Germain, war auch2];,) [132]

L[ouise] ist in Wien: ganz allein. Hat sie mich ganz ver
gessen — oder denkt sie noch manchmal meiner?

[1827 október 23.] 23ten war Congregation in der Nagy eine 
relation gemacht, dass ect. vom Landtag,'1 Ich war nicht da.—]a)

a) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 Az embernek valaminek kell lennie és boldognak saját maga őr  nem 
mások által.

J T. i. Czenken lovainak önkéntes árverésén.
3 Nagy Pál az október 23-iki megyei közgyűlésen a következő jelentést 

olvaasta fel.
Minekutánna a Tettes és SS. Rendek a Követ Társomnak Előadásából 

méltóztattak megérteni, az elmúlt Ország-Gyűlésen felvett Tárgyoknak sorját, 
szükségesnek tartom a Tettes SS. és RR. bővebb Informatiója, és a Jövendő- 
eég Tudománya végett, némelly Eű-Objectumokra nézve, e következendőket külö
nösen előladni. ..

Tovább a praeferentialis Tárgyok közt alig volt valami, a mi az Ország 
Rendelnek Közaggodalmát és óhajtását jobban elfoglalta volna, mint az, hogy 
N e m z e t i  N y e l v ü n k  más független Nemzetek példájára már valaha közönségessé 
tétessék, és azon Méltóságra emeltessék Hazánkban, mellyen szükséges, hogy egy 
szabad Nemzetnek Anya Nyelve áljon. Általlátták t. i. az Ország Rendei, hogy 
a Nemzetiségnek fenttartása nem alább való az alkotmánynak fenttartásánál, 
mert hanyatló, vagy erőszak által megrendétett alkotmányt boldogabb környül- 
állások köztt egyszerre ismét helyre lehet állittani, de elfajult, elkorcsosodott 
Nemzetet századok múlva sem leheti, újra megnemzetesitteni. Lehet ugyan vala- 
melly polgári Társaság, ha a dolgot Cosmopolitice tekintjük, boldog akármelly 
nyelven beszéljen is, de nem lészen Magyar Ország többé soha Magyar Ország, 
ha Lakosi más Nyelven beszélnek. — Azonban fájdalommal kell jelentenünk, 
hogy az Országnak e rendbéli kívánságai, ámbár semmi sem látszatott azokat 
hátráltatni, most még einem fogattattak, hanem ismét az Operatumoknak Rev-i 
siójára, s azzal a jövő Országgyűlésére relegáltattak.

Mivel régi hibás Combinatiók szerint, némellyek az austriai Birodalomnak 
gyenge részét abban állítják lenni, hogy olly sok külömböző, és mind nyelvekre, 
mind szokásokra nézve heterogeneus Nemzetekből áll, azért az austriai Ministe-
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[1827 október 26, 27.] 26. 27ten so krank gewesen, dass ich zu 
sterben dachte.

Ich arbeite ununterbrochen an meinem Buch fort.1 
Lebe ruhig fort. Nicht glücklich aber zufrieden. Das Lamm 

schreit, ’mich hat alles verlassen’ — Der Löwe brüllt ’ich ver
hess alle’.2 Der Pfarrer sagte . . .

rhimnak régi, még rosszabbul combinált törekedése, hogy ezen külömböző Nemze
teket egy Nemzetbe forrassza, és a Német Nyelvnek közönségessé tétele által 
szorossabban öszve kapcsolja, azonban — ki ki első tekintetre általlátja, hogy 
több századok sem elégségesek arra, hogy a Magyar, Lengyel, Cseh és Olasz, 
a többi apróbb ágokat nem is említvén, meg Németesedjék, hanem meg történne 
sokkal korábban az, hogy ezen Nemzetek mindnyájan keverék korcsakká válnak, 
és azzal Nemzetiségeket, és a Nemzeti becsület éránt szükséges érzést az egész 
Birodalomnak legnagyobb kárára elvesztik — sokkal jobb Politica volna tehát 
ezen soha Nemzetben öszsze nem forrasztható Nemzeteket mindegyiket a maga 
eredeti nyelve; szokása, és erkölcsében megtartani, és a Közszükség vagy vesze
delem idejében őket Nemesi vörsöngéssel a közanyának segítségére és mentésére 
használni. — De egyébberánt is minekutánna nem a legnagyobb Politicával 
történt Traetátusok után egy oly hatalom kerítette bé Hazánkat, Lengyel 
Országtúl fogva Serviáig, melynek sebes terjedése talán nagyobb aggodalmat 
okozhat, mind azé, kinek halandó részét Helena szigete fedezi, és midőn éppen 
ezen Hatalom Hazánknak határ szélein mindenütt résszerint Nyelvére, részszerint 
vallására nézve, egyező Lakosokra talál, bizonyossan megkívánná a szorgos 
előrelátás, hogy a Magyar nyelv Hazánknak egész Terjedésében a határ széléig 
közönségessé tétessék, és az által oly természetes határ szabattassék, mely a 
Nemzeteket folyóvizeknél és Hegyeknél jobban örökre elválasztja. — Nagy öröm
mel kelletik mindazonáltal jelentenünk, hogy Eő cs. k. Herczegsége szeretett 
Nádorunknak Hitvese, ki egyébberánt is leereszkedése és nemzeti nyelvünk, és 
szokásainkhoz való hajlandósága miatt, a Nemzeti Közhódulásnak Tárgya vala, 
új fényt, és becst adott anya nyelvünknek, mellyen több ízben az ötét megtisz
telő Országos kiküldöttségnek helyes kimondással, és ékes szavakkal felelt. Eő 
cs. kir. Herczegsége a most szerencséssen uralkodó Házból az asszonyi Renden 
legelső, a ki a Magyarokhoz Magyarul szóllott., és ez által nemcsak a Nemzetet 
Magának örökre lekötelezte, hanem a született Magyar szelédebb Nemnek, melyből 
némelyek ámbár még az Idegenek által is gúnyolt együgyüségböl Magyarul 
beszédem szégyenlenek, követésre méltó példát adott stb.

Ezen fő Tárgyakon kívül még örömmel jelentjük azon fényt és gyarapodást, 
mellyet, Nemzetünk és Nemzetségünk méltán vár a M a g y a r  T u d ó s  T á r s a s á g n a k  
a I l  ik és 12-ik, a L u d o c i c a e a  k a t o n a i  N e m z e t i  N e v e l ő  I n t é z e t n e k  pedig 17-ik 
Tör; Czikkelyben foglalt felállításáról, és valamint mi voltunk olly szerencsések,

1 L o v a k r u l  c. müvét érti.
- Ezzel akarja magát kényszeríteni, hogy ne panaszkodjék, hanem 

erős legyen.
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[1827 november 5.] [5ten war die Vermählung Metternichs!]'0

[1827 november 6.[ 6ten Schnee gefallen (V2 sor törölve) 
(3 sor kivágva).

[1827 november 18.] 18ten Heute bin ich mit meinem Buch 
’Lovakrul’ fertig geworden, nachdem ich seit 6 Wochen alle Tage 
IQ—15 Stunden arbeitete!

Meine Gesundheit schwindet mit jedem Tage.

[1827 november 24.] 24ten Sopronyba. Mit Tatai1 und Taschner 
an meinem Buch gearbeitet.

[1827 november 28.] 28ten nach W ien-------

!i) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

egy illy T u d ó s  T á r s a s á g n a k  szükségét más pallérozottabb Nemzetek példája 
ezerint, a Circuláris Tanácskozásokban legelsőben proponálni, úgy méltán dicse
kedhetik ezen Ne Megye, hogy kebelében született azon Nagy Hazafi, ki ezen 
Propositionkat szinte azon Circularis ülésben nyomban felfogván, Nagy emlé
kezetű attyának példája szerint, 60.000 ftokat pengő ezüst pénzben ezen Szent 
Czélra tüstént ajánlott, és dicső Nagy Lelkű példája által Másoknak is alkal
matosságot nyújtott a Haza oltárán áldozni, magának pedig, és Nevének örökre 
Oszlopot emelt, mellytűl ellehet mondani Horatiussal: Exegi Monumentum aere 
perennius. Nincs Tárgyra -nézve egyébb hátra, minthogy e Ns Megyének Rendei 
Hazafiul buzgóságok, és tehetségek szerint, azon kisdedet neveljék, melly tulajdon 
kebelekből született. Nem fogják a Tettes SS. és RR. rósz néven venni, ha azt 
bátorkodom proponálni, hogy ez úttal tanácskozásban méltóztassanak venni azt, 
melly módon kivánnyák, hogy mind az említett Hazafinak G r ó f  S z é c h e n y i  
I s t v á n n a k ,  mind pedig szinte hozzánk tartozó Gróf Festetics Lászlónak Eő Nagy
ságoknak kijelentessék e Megye Rendelnek, hazafiúi Örvendezése és szives hála
adása stb.

Ezen jelentésre a megye külön levélben megkérte Széchenyit, ajándékozza 
meg a megyét atyjának és magának arcképeivel a megye díszterme részére és 
tisztelje meg a megyét örök hálaadásul megjelenésével.

1 Tatay János (1789—1862) nagylövői plébános, később győri kanonok, mint 
író a Tudományos Gyűjteménybe írt cikkeket. Tasner Antal (1808 — 1861) 
Széchenyi Pálnál, majd Sopronban gr. Zichy Ferraris Lajosnak nevelője volt 
s itt ismerkedett meg vele Széchenyi. 1829-ben Pestre jö tt és gr. Andrássy György 
titkára lett. 1832-ben elkísérte Andrássy Györgyöt és Széchenyit Angliába 
a hid ügyében; 1833-tól Széchenyi titkára volt.
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[1827 december 3.] 3ten zurück nach Zinkendorf.
In Wien bey Metternich gewesen! Le charme est rompu.1
S[ophie] E[sterházy] „L[ouise] war ungemein traurig; sie 

ahndet sich sterben. —“
Ich fürchte es ungemein — Was werde ich dann beginnen. 

Gift — Latrape?
Pepi Esterhazy isst nicht bey Malonyai2 um mit alle die 

Kerle — seine Lands Leute nicht zu essen: — décadence!
Pepi Hunyady untersagt der Henriette, seiner Frau 

ungarisch zu lernen: décadence!
Gr[af] Amadé3 (V, sor törölve): décadence!
Allenthalben Fäulniss und Todt! [133].
Der Streit zwischen Civilisation und Finsterniss wird mit 

jedem Tag lauter! Jesuiten sind bey uns wieder aus dem Tode 
erwacht — pour contre balancer les libereaux!4 Oime.

Krieg ist sicher. Hungarn wird nicht mehr auser der Welt 
liegen! Tout me dit que la hongrie est morte.“ Das Frottírén 
an diesem Körper wird mir sauer —. Leicht aufgeben werde ich 
es aber nicht!

C’est toi, ma sainte ä qui je pense!6

[1827 december 6] 6ten Szegedi und Vay besuchten mich. In 
der Csarda7 ist alles voll. In das Casino8 gehet kein Mensch.

On ne comprends pas ce que c’est.9
Traurig gew-orden. Mir gelingt nichts — Ich kann von 

meiner Geburt an eine Reihe von ’Nicht gelingen’ aufweisen.
Ich dachte auf Gift!
1 A varázs meg van törve.
2 B. Malonyay Iános a magyar kancellária alelnöke. Gr. Esterházy József 

ugyanott tanácsos.
5 Lásd a II. kötet XLVIII és 368. lapját.
1 A liberálisok ellensúlyozására.
■r’ Minden azt mondja nekem, hogy Magyarország meg van halva.
6 Te vagy az, szentem; akire gondolok (t. i. ő ad neki erőt a küzdelemre).
7 A Keglevich-féle kaszinó a váciutcai Gábler-házban. Ebben a tagdíj évi 

25 frt volt, tagjai nagyobbára fiatalemberek voltak, akik mulatozással, tüntető 
magyarságukkal és német-gyűlöletükkel többször botrányt okoztak.

8 Széchenyi kaszinója a Dorottya-utcai Vogl-házban (a tagdíj évi 100 
frt volt).

9 Megfoghatatlan, mi az.
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[1827 december 8.] 8ten Mit Sahländer üb er Szany,1 Pápa,. 
Vés [z] prém.

[1827 december 9.] 9ten Über Sio Fock, nach Ireg.2

[1827 december 10.] lOten 6 Stuten bey Vitzay ausgesucht.'^ 
Nicht viel D e r b e s gefunden.

[1827 december ll.] Ilten Von Ireg bis.Martony Vásár.

[1827 december 12.] 12ten Pest. Vielmehr Leben gefunden, als 
ich gedacht. Lebe wieder auf.

Wir bekommen allmählich einen civilisirten Nachbar. —

[1827 december 13.] 13ten Tete ä tété mit Dr. Hirsch,3 und 
Zettwitz im Casino zugebracht! Quelle société charmante!4

Sándor5 der über die Fuchsjagd bereits, schimpfte, erzählt 
nun —- und alle Dummen und geitzigen hören ihn mit Vernügen 
— ’dass er auf solche Sache als die Academie keinen Kreutzer 
geben wolle ect. aber auf eine Brücke und dergleichen, bereit 
wäre sein halbes Vermögen zu opfern [134].

Ein junger Mensch und urtheilt schon über alles — w i l l  

o p f e r n , weil er noch weit vom Schuss ect blamirt mich ect 
der5 noch nicht das Mindeste gethan. Zum Unglück ist er in der 
Mode. Felsperg6 hat ihn ganz verdorben. On l’écoute.7 Ich 
werde mich mit ihm schlagen.

[1827 december 16.] 16ten L[ouise] bey einer Soiree bey 
Hunyady wi[e]der gesehen.

a) Széchenyi a láhúzása .

1 Szany (Sopron megyében).
2 Siófok (Veszprém megyében), Iregh (Tolna megyében) Viczav Mihály 

birtoka. ,
s Dr. Hirsch József pesti orvos és gróf Zedtwitz Károly, a 6. vértesek 

főhadnagya.
4 Mily gyönyörű társaság.
5 Gróf Sándor Móric.
e Hg. Liechtenstein János birtoka, tehát ez a társaság.
7 Hallgatnak reá.
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Ich bin ganz aus der Mode: mich ladet kein Mensch ein: 
man wäre froh —· würde ich nicht hier seyn.1

[1827 december 18.] Die diebische Älster1 2 3 auf hungarisch gese
llen. Enthusiasmus wie in Paris London. Mich darüber gefreut.

[1827 december 19.1 19ten Mit Julie H[unyady] und Marie* 
herum rodirt.4

Confusion gemacht, aber zu Fleiss — mit Einladungen.

[1827 december 20.]' 20ten Bey K[arl] Zichy gegessen. Er 
freundlich et tres ä son aise.5 * Führte mich überall herum. 
L[ouise] geschwollen. Solemnel. Mir armen Teufel zitterte das 
Herz. 0 hätte es jemand bemerken können, wie zerrissen es ist 
(1 sor törölve).

4 Blätter meines Buches8 die Censur passirt.
Ariel verkauft am 800 # .

[1827 december 21.] 21ten Gyulai ’Si on ne peut pas repondre 
de sa santé, e’est mieux de ne pas s’embarquer dans une guerre. 
Dieu peut pardonne[!], si par hasard on est absent un jour de 
baiaille, mais les hommes ne pardonnent jamais.7 —

[1877 december 22.] 22ten Nach Gödöllő. Krank. Leidend.

1 Ez természetesen túlzás, mert nagyon érzékeny.
2 Bellini, Vincenzo (1801—1835) olasz operaszerző (Rossini tanítványa) 

operája: A tolvaj szarka.
3 Gróf Hunyady Lászlóné, szül. Zichy Júlia grófnő és gr. Zichy Lászlóné, 

szül. Széchenyi Mária grófné, Széchenyi mind a kettőnek nagybátyja volt, 
Crescentia az elsőnek mostohaanyja, a második pedig sógora fiának a fele
sége volt.

1 Barangolni.
5 Elemében van.
® A Lovakrul c. müve.
7 Gr. Gyulay (Ignác horvát bán): „Ha az ember nem tud kezeskedni 

egészségéért, akkor jobb, ha nem bocsátkozik háborúba. Az Isten meg tudja
bocsátani, ha az ember véletlenül egy napig távol van a harctól, de az emberek 
nem bocsátanak meg soha.“
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[1827 december 24724ten Zurück nach Pest. (11 2/s sor kivágva). [135] 
( l1/, sor törölve) Ich werde mich doch noch einmal todtschiessen.1 
Ich bin des Lebens satt. Die Nacht in die Kirche (2‘/4 sor 
törölve).

[1827 december 26—27] auf den 26— 27ten die Nacht beynahe 
gestorben. Je suis malade de coeur et d’äme.2

Mein Gehirn ist ganz weich. 0 könnte ich aufhören zu 
seyn. Je suis de la melancolie la plus noire.3

Allen Leuten bin ich unangenehm — Ich fühls. Ich 
schwimme gegen Strom.

[1827 december 30.] 30ten des Morgens Pater Stanislaus Alba4 
predigen hören. Vortrefflich.

Der Abend ewig merkwürdig in meinem Leben. Bey Gräfinn 
Ortzy5 in Ofen mit L[ouise] einen Abend zugebracht. Sie sprach 
kein Wort mit mir, zeigte mir gar kein Interesse — schien 
nicht verlegen, war mit allen Leuten freundlich. Ich konnte 
kaum stehen.

Seit Jahren, welche Liebe — welche Höhe, welche Reinheit 
— und so lohnt sie mich! Dieser Engel, der die Güte selbst ist, 
wird an mich zu einem (egy szó törölve)6

Ich war ganz auser mir — konnte mich kaum fassen; — 
0  wie glücklich wäre ich gewesen — hätte mich die Erde ver
schlungen. —

Eine entsetzliche Nacht zugebracht. — Gott vergebe ihr!
Zu jeder Arbeit bin ich unfähig. ’Ihr zu gefallen, c’est mon 

but c’est l’ouvrage de ma vie7 — Auf dem Wege, den ich wandle,

1 Természetesen szerelmi bánatában, mert a törlések Grescentiára
vonatkoznak.

3 Beteg a szivem és lelkem.
3 A legsötétebb búskomorságban vagyok.
4 Albach Szaniszló (1795—1853), akkor a pesti Szent Ferenc-rend ezerzetese; 

híres szónok, német beszédét osztály- és vallásklilönbség nélkül igen sokan 
hallgatták.

5 B. Orczy Lőrincné, szül. Batthyány Teréz grófnő.
6 Kétségtelen, ez van törölve: Mörder.
7 Ez az ón célom, ez életem munkája.
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sieht sie mich nicht — höchstens dringt die Verläumdung zu 
ihren Ohren. Mein Gebet „Zertrete mich Allmächtiger und mache 
Sie glücklich“ wird erhört. — Habt Dank, unsterblichen Götter!!! 
[136],

[1827 december 31] 31ten Mein Elend durch und durch gefühlt. 
Mein Herz ist im ewigen Krampf.

Für solche Liebe, solche Hingebung, solche Tugend — kein 
freundliches Gesicht! Sie wird sterben, — und vielleicht mit 
Hass gegen mich sterben.

Ich habe das Gefühl des Erstickens.
Ungewissheit ist das Entsetzlichste. —
Alle Tage sehe ich es mehr. Hungarn ist todt!1 So wie 

man einen Stein empor schwingen kann, so ist der Patriotismus 
augenblicklich, durch unnatürliche Gewalt empor gehoben — 
fällt aber, den ewigen Gesetzen gehorsam wieder zurück auf die 
Erde — ein Leblos Wesen.

[Stoff zur Tragödie Mahmud!!
Albach2
C I 2 sor törölve) ]a)

Sándor3 den man allenthalben Moeritz nennt, ist die Neuig
keit des Tages. Tout ce qui fait, est bien. II est ä la mode.4

Sein Maler malt ihn, in allen attitűdén — sein Bildhauer 
haut sein Ebenbild. Einen andern würde man tadeln, auslachen 
— Ihm wird verziehen. II n’y a qu’heure et malheure.5 —

Mein Leben hat gar keinen Zweck — Tout mon étre est 
amour — meprisé méconnu.6 — Werde ich am Ende, nicht 
das Gelächter der Menschen. —

;i) Az oldiil lapra jegyezve.

1 Szerelmi bánatában pessimista.
2 II. Mahmud török szultán. Albach Szaniazló pesti ferencrendi szerzetes és 

híres német szónok.
3 Gróf Sándor Móric, a híres lovas.
4 Minden, amit tesz, jó. Divatban van.
3 II n’y a qu’heur et malheur =  minden a szerencsétől függ.
6 Egész lényem a szerelem — megvetve, félreismerve.
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1828.

[1828 január í j  lten Teleki1 kommt von Wien. Ihm der 
Kaiser “In der Magnaten Tafel müssen weniger seyn. Ruhiger. 
Keine Absenten. Von jeder Familie einer — der Älteste. Quelle 
Constitution! quel savoir, quel connoissance de la chose.1 2

[1828 január 2 ] 2ten Ich fühle den ganzen Druck meiner Lage. 
La perseverance commence ä s’en aller. — Cela me coute infi- 
niment de rester ici. — Je frotte un corps mórt.3

[1828 január 3.] 3ten In Ofen bey Fery Ortzy4 gegessen 
(IV. sor kivágva).

[1828 január 4.] 4ten Versammlung im, und für das Casino.5 6 
Desunion. — WTenckh[eim]. Ortzy. Stainbach, durch ihre Ränke 
die Sache zerfallen machen wollen.

Wesselényi — M[iska] Esterhazy wo seyd ihr, in solchen 
Augenblicken, wen[n] so wesentliche Sachen zu entscheiden sind!

[1828 január 5.] 5ten Diner. Carl und L[ouise] eingeladen 
-— Ile n’ont pás acceptés — la politesse est faite.® Ich schrieb 
deshalb an Carl. Er antwortete mir sehr artig.

('/2 sor törölve.)

1 Gr. Teleki József, a kir. tábla bírója és C sanád i  füispán.
2 Mily alkotmány!! az ügynek mily tudása, ismerete.
:i Az állhatatosság kezd elmúlni. Végtelen fáradságomba kerül itt marad

nom. — Holt testet dörzsölök.
4 E. Orczy Józsefné, szül. Pejacsevieh Franciska grófnő (1784—1861).
5 A kaszinó jegyzőkönyve szerint e közgyűlésen Széchenyi előadta, hogy 

a kiküldött bizottság eddig mit tett, mennyi volt a kaszinó kiadása és hogy 
értesített minden tagot, jelenjék meg a I. 20-iki közgyűlésen. Véleménye szerint
3 ügyről kell gondolkozni : 1. A részvény díj 100 frt maradjon-e vagy 50-re 
szállíttassák le? 2. Fizessenek-e havi díjat a rendesen bejáró vendégek? 3. Meg-
határoztassék-e a tagok száma vagy nem? A gyűlés az 1. és 2. ügyet a köz
gyűlésre halasztotta, a 3-ra, hogy fel kell fogadni korlátlanul a jelentkezőket. 
Végül Széchenyit megbízták a tagdíjhátralékosok figyelmeztetésére. Az 1. és 2. pont 
körül voltak tehát a nézeteltérések β erre vonatkozik Széchenyi megállapítása és
aggodalma.

6 Ők nem fogadták el (a meghívást) -  - az udvariasságnak eleget tettek.
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Des Abends kleiner Tanz bey Hunyady1 (61/, sor kivágva).

[1828 január 6.] 6ten Nach Pest. Stanislaus Albach predigen 
hören.

Nachmittag nach Ofen. Den Abend Komödie in einem 3ten 
Haus. L[ouise] war auch da. Souper bey Latzy.2

[1828 január 7.] Tten Diner bey Hunyady. Des Abends Ball 
bey L[ouise]. Ich ging hin, mit gestähltem Herzen. Ljouise] war 
munter, schien an allen Antheil zu nehmen. Sah mich indifferent 
an — Ich duldete, und litt Todes Qual.

(2 sor törölve) [138] (6 sor törölve, 9 sor kivágva)
Gott Du erdrückst mich!
(P/2 sor törölve) La Trappe!" (2 sor törölve).

[1828 január ?.] 7ten Nach Pest.
C[arl] Z[ichy] sehr gut und freundlich mit mir. Ich allein 

bekomme Bordeaux. —
Wer ist mein Feind! Marie, Julie?4 Gott vergebe ihnen! 

[139]. (1 lap kivágva) [140J (3 sor törölve) Wenn Sie5 stirbt, 
so hat die Allmacht ihr schönstes Meisterwerk wieder zerstört! 
0 ich könnte mit Wonne einen Dolch in mein Herz stossen! 
[Ihre Seele übergehét in einen Seraphinen] a)

Fidel Pallfy6 Tavernicus. Wen[n] man mit dem Stärkern 
hält, so kommt man vorwärts, il n’y a rien de plus natúréi.

Österreich ist so schwach, dass es sich jetzt weder pro 
noch contra in den Türkischen Angelegenheiten aussprechen

a) Az o lda l lap ra  jegyezve.

1 Gr. Hunyady Ferenc.
2 Gróf Zichy László.
3 A törlések Crescentiára vonatkoznak, azért gondol a trappista kolostorra. 
3 Lásd az 1827 dec. 19-iki feljegyzést és jegyzetét.
5 Crescentia.
6 Gr. Pálffy Fidél kancelláriai tanácsos lett az országbíróvá kinevezett 

gr. Cziráky Antal után főtárnokmester. Szélső aulikus volt, ezért írja Széchenyi 
a kinevezésről: Semmi sem természetesebb.
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kann.1 Es ist die imbecillität der R[egierung] dass Österreich 
so schwach ist. Das wird sich aber auf ,die Verfassung von 
Hungarn1 ausreden, — das ist ihre Hinterthür! Wird sie also 
nicht angegriffen diese Verfassung! il n’y a encore rien de plus 
natúréi.2

[1828 január 10.] lOten Zu Fuss in 4 1/, Stunden nach 
Gödöllő. Neben der Eisenbahn3 ein Wagen mit Steine — Einer 
heruntergefallen. Ich musste mit aufladen ect.

Die Nacht mit Stadion4 zurück. Bey Rákos umgeworfen. 
Zu Fuss in die Stadt. Um 3  Uhr morgens angekommen.

[1828 január 12.] 12ten Ofen. Kleiner Ball bey Fery 0[rtzy] -—
(9 sor kivágva) [141].
(1/2 oldal törölve).
[12ten Mar[ie] Z .  gestand mir, dass sie für W[esselényi] 

sehr exaltirt war — sich über mich sehr geärgert, dass ich mich 
hinein gemischt, dass aus ihrer Heirat nichts wurde!

Vergebe mein Freund, wenn ich Dein Glück zerstört 
habe! —] a)

[1828 január 13.] 13ten Von entsetzlichen Träumen, elend 
und [mit] Gram erwacht. Jetzt foltert mich der Zweifel, soll ich 
sie überleben — oder mit ihr sterben.3

Ich lebe wie in der Hölle, — mein Herz ist wie von einem 
Wurm genagt!

a) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 Nem foglalt· állást· a törökök elleni közös eljárásban, amiért- a londoni 
Courir meg is támadta s az Oesterreichischer Beobachter nyilatkozatot adott 
ki a kormányt védve.

2 Ez még természetesebb.
3 Pestről a kőbányákhoz oszlopokon nyugvó lebegő lóvasút épült 1827-ben. 

A vasút nem vált be, sokszor volt. baj vele, azért 1828-ban meg is szűnt.
4 Gr. Stadion Eduard a 6. vértesezred kapitánya. (1828-iki Lóverseny

könyv).
5 Az az aggodalom teszi életét kínossá, hogy Crescentia meg fog halni, és 

az is gyötri, hogy nem tud választani, meghaljon-e vele vagy éljen tovább.
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Nach Pest. Stanislaus1 predigen hören.

[1828 január 14.] 14ten morgens werde ich mit einem Brief 
von C[arl] Z[ichy] aufgeweckt, der mich auf den Abend 
einladet.

Des Abends viel mit L[ouise] gesprochen. (2x/2 sor törölve.)

[1828 január 15.] 15ten Morgens wieder nach Pest.

[1828 január 20.] 20ten Haupt Versammlung im Casino.2 
Cziraky presidirte!

Diess machte eine Änderung in den Gemütern die nicht 
auffallender, als lächerlich war. Herr Gott, diese Collection von 
Speichel Lecker! — [Es wurde Stainlain, Podmanitzky, Wesse
lényi, Kappel, ich zur Auserbeitung des Planes beauftra
get.]1'1 [142]. f

Diner bey Zichy.
Gräfinn Teleky.3 „Neulich sagte die Erzherzoginn4 von Ihnen 

Ό ich habe ihn sehr gerne:, er ist für alles Edle und Grosse 
so empfänglich!1 —

[1828 január 21.] 21ten Sitzung bey Stainlain." Ich mit Karl

iO Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Albach Szaniezló ferencrendi szerzetes.
2 A kaszinó jegyzőkönyve szerint gr. Cziráky Antal elnöklete alatt 

Széchenyi jelentést te tt az évi költségekről, a részvényesek számáról és a hátra
lékosokról, ismét felvetette a tagsági díj nagyságát a leszállítás mellett érvelve; 
a vendégekre jelentette, hogy sokan nem akarnak ingyen bejárni, azért bizonyos 
havidíjat kellene megállapítani olykép, hogy akit egy részvényes bevezet, járjon 
1 hónapig ingyen, azontúl fizessen. Stainlein Eduard a külföldi példára hivat
kozva, kétféle tagságot javasolt (valóságos és abonnens.) Majd Széchenyi azt 
indítványozta, válasszanak meg 3 tagot, akik kidolgozzák a Kaszinó alap
szabály- és költségvetési tervezetét. A gyűlés Stainlein elnöklete alatt e munkával 
b. Podmaniczky Károlyt, Széchenyit, Kappel Frigyest és Wesselényit bízta meg 
azzal, hogy egyúttal a tagsági díj és a vendégek ügyében is tegyenek javaslatot.

3 Özv. gr. Teleki Lászlóné, szül. Mészáros Johanna bárónő (1784—1844)^ 
Mária Dorottya főhercegnő udvarhölgye, a magyar irodalom lelkes pártfogója.

’ Mária Dorottya főhercegnő.
5 A kaszinó alapszabályok kidolgozása ügyében. A (18 pontból álló) rend

szabályokat jún. 22-én adták be; magyarul Széchenyi, Wesselényi és Döbrentei 
készítették, németül Podmaniczky. Többször leírva köröztették a tagok között.
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Podmanitzky gezankt. Ich muss lächerlich ausgesehen haben, und 
in den Augen derjenigen die mich sahen, ausnehmend viel ver- 
lohren.

Über Die Donau. Viel Eis. Viel Menschen. Das Schif tief. Ich 
hatte in der That Angst. Der Tod ist fürchterlicher als man 
im gewöhnlichen Leben glaubt. —

(4V2 sor törölve). L[ouise] ist eine Heilige.
(7 sor kivágva.)

[1828 január 2 2 .] 22ten Nach Pest zurück.
Das Ministerium in England geändert.1 Wellington a la 

tété? Die kurzsichtigen denken nun ’Der Liberalismus, die Civi
lisation, die Aufklärung hat ein Ende, besonders wenn sie die 
Jesuiten, die wieder in die Mode kommen, in ihr Gedächtniss 
zurückrufen.

Druck erzeigt gegen Druck. Und wo die Sclaven Ketten am 
schwersten drücken, dort blüht zu nächst die Freyheit! —

[1828 január 25.] 25ten Nach vielen langen Dumheiten con- 
cludirt Podmanitzfky] Carl — vor mir und Micher] Esterh[azy] 
„In der Ober Tafel hungarisch zu reden, bleibt denn endlich 
doch eine Farce.1 2 3 — !

[Histoire d’Alexandre lerect. par Alph. Rabbe:: 1826 gelesen. 
„Ce pays était assez malheureux pour ignorer jusqu’ ä quel 
point le sentiment de la propriété affranchi d’entraver féconde 
l’energie industrielle de l’homme.

— et dans un siécle oh la valeur mérne dóit soumettre 
ses eífets au calculle plus positif — les chevaleresques explo
sions d’une ardente jeunesse ne pouvaint servir qu’a accelerer 
sa chute ect.

1 Ekkor adtak hírt a bécsi lapok az angol kormány lemondásáról és hogy 
Wellingtonnak van legtöbb reménye a kabinet-alakításra. Tényleg ő lett jan. 
25-én az első miniszter.

2 Nevetség.
3 Rabbe, Αίρΐιοηββ (1786—1830) politikai író műve: Histoire d’Alexandre 

Ier, empereur de toutes les Ronssies et de principaux événements de son regne. 
Paris 1826. 2 k.
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Et par conséquent le sol était mal cultivé car les benedic
tions du ciel ne tombent par sur le travail de l’esclave.

D’ailleurs il ne suffit pas de l’orateur, il faut encore un 
auditoire. Il faut des esprits préparés ä entendre, ä erőire et ä 
s’enflammer.]1'1 [143]

(1828 január 26.] 26ten C[arl] Pfodmanitzky]1 mit Mich[erl] 
Est[erhazy] zur Rede gestellt.

[1828 január 27.] 27ten Ball bey Cr[escence] (3/4 sor törölve) 
Gott wéiss.

Wesselényi kränkte mich tief.
„ I c h b) wunderbar, dass kein Mensch in das Casino kommt.
W f  e s s e l é n y i ] b) Ja Freund das finde ich natürlich — W i r h) 

foppen sie und halten sie zum Narrn. —“ Es war aber so 
gesprochen — als wäre ich an dem Nichtgelingen der Sache 
schuld.

Vorwürfe von allen Menschen, — von meinem besten Freund! 
Und mir, dessen Herz gebrochen!2

In Pest, sagt Fery Ortzy, sind die Leute auf mich furios, 
denn ich machte keine Visiten. (4 sor kivágva).

[1828 január 28.] 28ten Mein Jäger „Baron Wesselényi hat 
seinen Jäger enorm geprügelt ect.

Ich liess ihn schweigen. Auch diess noch — in mein ulcerir- 
tes” Gemüt! Es ist meine Pflicht zu sprechen.

[1828 január 29.] 29ten Mit Wesselényi] gesprochen. Thränen 
hatten wir im Auge -— auch er ist nicht glücklich — und 
schworen einander, unsere gegenseitigen Fehler zu rügen, um 
an unser Vollkommenheit zu arbeiten.

a) Az o lda l lap ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láh ú zása .

1 B. Podmaniczky Károly (1772—1833) volt bányászati tanácsos, a dunán
túli ág. hv. ev. egyházi kerület felügyelője. (Podmaniczky Frigyes atyja).

2 Szerelmi bánata miatt.
3 Elkeserített.

Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kötet . 13
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[1828 január 30.] 30ten Ball beym E[rz] H[erzog] (12/3 sor 
törölve).

[1828 január 31.] 31 ten Ball bey L. O.1 (272 sor törölve).
E[rz] H [erzog] zur Teleki „was haben Sie mit Gr[af] 

Széchenyi neulich geschprochen?“
Sie „von der Seele der Vereine.“
Er* bemerkt einen Jeden. Sein kaltes Herz erwärmet aber 

kein Edelmuth [144],

[1828 február l.[ lten F e b r u a r ' '1 Im Theater. L[ouise] mit ihrer 
Schwieger Tochter,3 allein gefunden. Sie kalt gegen mich.

[1828 február 2.] 2ten Ball bey Teleki. L[ouise] kalt wie Eis. 
Gut für alle — nur gegen mich hart. (372 sor törölve) je sais me 
brűler la cervelle.“

(4 sor törölve).
Eine elende Nacht zugebracht! (5]/2 sor törölve).

[1828 február 3.] Allgemeine Sitzung.’' Trennungen. Falsche 
Freunde6 — Abdera. (1 sor törölve).

Jul[ie] H[unyady] speisste im Casino. ( l1/2 sor törölve) a)

a) Széchenyi a láhúzása .

1 Nyilván b. Orczy Lőrincnél.
2 T. i. József nádor.
3 Valószínűleg Crescentia mostohaleányát, gr. Hunyady Ferencné, szül. 

Zichy Júlia grófnőt érti.
4 Golyót tudnék lőni az agyamba.
5 Közgyűlés a Kaszinóban gr. Győry Ferenc elnöklete alatt. Stainlein a 

bizottság nevében előterjesztette, hogy kétféle tagság legyen. 100 frt, legyen a 
tagsági díj. Döbrentei felolvasta a 18 pontból álló rendszabályokat. Az 1—8. 
pont szerint vannak valóságos és hónapos tagok. Ez utóbbiakat (idegenek, 
katonák, tudósok, művészek) valóságos tag vezeti be s egy hónapig ingyen jár
hatnak, azontúl űzetnek. Ezen vita keletkezett, egyesek a fizetés ellen szólaltak 
fel, mert a fizetés ellenkezik a magyar vendégszeretettel, a többség a fizetés 
mellett döntött, de többet (4 frt helyett 10-et) határozott. Lásd a Függelékben. 
Azonkívül gr. Győry Ferenc és Wesselényi útján felkérték gr. Zichy Károly' 
kamarai elnököt, tisztelje meg a Kaszinót és lépjen be részvényesnek.

3 Wenkheim, Orczy Lőrinc, Keglevich László, Károiyi Lajos szóltak 
Széchenyi javaslata ellen.
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Mein ganzes Wesen ist zerrüttet. 0 welche Qual ist das 
Leben — (1 sor törölve) Ball bey R[esi] Ortzy.1 (3/4 sor törölve, 
4 sor kivágva) [145] (x/2 sor törölve) Ehrlich währt am läng
sten. — Entsagen!

In der Casino Sache unzählige Wiedersacher! —

[1828 'február 4.] 4ton Ball bey C[arl] Z[ichy] (3 sor törölve).

[1828 február 5.] 5ten Győry und Wesselényi beredeten C[arl] 
Z[ichy] zu dem Casino.7 Ce que c’est que la pérséverance!

[ C h a r a d e  ü b e r  S t a n i s l a u s  A l b a c h . a)

Millionen Sonnen durchkreisen
Der ersten”1 Sylbe unendliches Reich.

Aus ihrem Gebiete verweisen
Das Nichts sie in dunkler Nächte Bereich.

Die Zweite will ich näher zeigen,
Sie ist der Landschaft Aug und Licht.

Den müden Wanderer siehst Du neigen 
Zu ihr sich, wenn ihm Kraft gebricht 

Und preisend sich dann froh erheben 
Gestärkt durch sie zum neuen Leben.

Dem stillen Dulder Trost ertheilend 
Das kranke Herz des Sünders heilend 
Die Nacht des Vorurtheils besiegend 
Des Himmels Höchstes kühn erfliegend 
So seh’ ich es im reinen Glanze 
Soll nennen ichs? es ist das G a n z e “'.]b)

[1828 február 8.] 8ten C[arl] Z[ichy] nach Wien (V2 sor 
törölve).

[1828 február 9.] 9-ten (1/3 sor törölve) Sodann nach Foth.2

ul Széchenyi a láh ú zása .  h) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 B. Orczy Lőrincné, szül. Batthyány Terézia grófnő.
3 Gr. Károlyi István birtoka Pest megyében.

13*
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[1828 február 10.J lOten (1 sor törölve) Seegen! (l/2 sor 
törölve) —· und dass Sie gegen (nehány szó törölve). 0 wie 
nehme ich Kraft mein Leben zu ertragen!

Eine Sitzung wegen Casino.1 Ich mit guten Willen — aber 
kraftlos da gesessen.

B r u d e r n :ú sagt mir „Meine Eitelkeit verführt mich — ich 
bin zu leichtsinnig!

F e s t e t i c h  J ä n o s a) „A mit Gr[óf] S[zéchenyi] mond, mind 
szép elmefuttatás lehet.

P é c h y  F r a n z a) macht mich wie einen Buben aus.
CU sor törlés) Noch ertragen es meine Nerven — wenn die 

aber nachlassen, was dann!

[1828 február ll.] Ilten 0 was ist ein Freund werth — Mein 
Herz in W[esselényis] theilnehmenden Busen ausgeschüttet. Ei· 
hatte Thränen im Auge! — Er will die Bolle des Posa“ 
übernehmen.

Wenn ich nur nicht im Hinter Grunde Ihre Herrliche 
Gestallt sehe. — 0 ich fürchte mich vor mir selbst —! Erhalle 
uns, oder erhebe uns vielmehr, Allmächtiger zu dem höchsten 
Punkt der Tugend. 0 Genius der Reinheit — stärke in meinem 
Busen, die himmlische Flamme — und ersticke alle Sinn
lichkeit.

ü Allmächtiger und Du führe sie zum wahren Glück — 
tödte Sie, tödte mich wollten wir vom Weg der Tugend treten. 
— Erhalte in ihr Dein Meisterwerk rein! Und gib Kraft, Dich 
mit That anzubeten.

(2 sor kivágva) [146] (6 sor kivágva).

iil Széchenyi a láh ú zás a .

1 A febr. l(l-iki közgyűlés folytatása a Kaszinóban. A rendszabások 9—18. 
pontjait, tárgyalták. A 16. pontnál újra vitatkoztak az abonnens tagok havi 
díjáról. Széchenyi és Wesselényi újra szót emeltek, hogy az abonnensek csakha\i 
4 frtot fizessenek, de végül Stainlein javaslatára elfogadták, hogy az abonnensek 
3 hónapig ingyen járhassanak, azután pedig 10 forintot fizessenek.

2 Épúgv közvetíteni akar Széchenyi és Crescentia között, amint Schiller 
Don Carlos <·. tragédiájának szereplője, Posa Don Carlos és a királyné között.
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Eine schwere Nacht verlebt —! 0 wie entsetzlich fühle ich 
die Last des Lebens! —

[1828 február 13.] Krank. — Lebe mit Mühe. L[ouise] Hess 
man zur Ader, sie wurde auf das besser.

[Bekam Briefe von Marie Z[ichy] — und S[ophieJ 
Estferházy] die meinem Herzen wohlgethan1]31

[1828 február 14.] 14ten Erzählt mir Appel, dass Z[ichy] in 
Wien angestellt wird. —

Was soll ich thun? — Ich habe die Empfindung eines 
Schwimmers, der fühlt, dass er immer mehr und mehr von 
seinem Ziel weg getragen wird — und am Ende ersäuft. So ich 
mit L[ouise]. Mehr als 4 Jahre buhle ich um ihre Gunst, ihr 
Vertrauen, ihr Herz —- und sie lässt mich fallen! —

Ob ich sie meiden — ob ich es nicht thun soll? Denke ich 
an das Meiden — so sehe ich sie Tag und nach[t] bleich — 
ausgestreckt — von hin[n],en geschieden — Soll ich sie sehen, 
so bebe ich im voraus über mich selbst. Sie wird mich mit 
ihrer Kälte tödten — und welch lächerliche Figur spiele ich vorb) 
Leuten?

[1828 február 18.]' 18ten Lfouise] wieder gesehen. Sie freund
lich aber blass — Carl von Wien zurück: ihr eine surprise3 
gemacht ( l1/, sor törölve).

Früher hatten wir eine Sitzung im Casino.3 Wesselényi 
erhitzte sich, und expectorirte sich gegen Szirmay bey der 
königlichen] Tafel — hiess ihn ’Einen schlechten Kerl ect. Es 
wird üble Folgen haben. a)

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.  b) T. i. vor den.

1 Mert. Crescentia állapotának javulásáról szóltak.
2 Meglepetést.
3 A febr. 10-iki határozatra a tisztek elmaradtak a Kaszinóból. Febr. 12 

és 15-én választottsági ülésen foglalkoztak az üggyel és az abonnens tagság 
eltörlése mellett szóltak és hogy mindenki bevezethesse a Kaszinóba azt, akit 
odavalónak tart, de többen azt tartották, hogy így sok lesz a vendég. A febr. 
17-iki közgyűlésen eltörölték az abonnens tagságot és azontúl egyes tagok 
éllek a vendégbejelentés jogával.
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[1828 február 19.] 19ten Wollte ich nach Ofen. Übergang 
schlecht. Ging in Pest [zur] Resy Or[tzy], Sie „ich kann 
nicht viel mit Ihnen sprechen, denn sonst werden sie verschwärzt 
in Ofen“. — Wie die Weiber doch fein und klug sind!

Wegen Szirmay wissen es schon alle Leute. Corruption!
Wie wenig Menschen gibt es in Hungarn von denen man 

sagen kann Upright Man.1 — Un homme d’honneur ou de bien?

[1828 február 21.] 21ten Ein Henkersschwert gekauft, mit dem 
154 Menschen —■ wie man behauptete hingerichtet worden sind. — 
Es ist gut sich an alles zu gewöhnen!!! I I  f a u t  á ' a g u é r i r ! a] [147]

[1828 február 24.] 24ten In der Theater Zeitung ein grosses 
Lob über Bathianyi (Anton) ’dass er einen Ball in Mailand 
gab’ — Als ob er die Thermopylen vertheitiget hätte.2

[1828 február 25.] 25ten In Ofen. L[ouise] munter und schön — 
Mit mir freundlich. Sprach über den Brief,3 ce n’est pas la 
maniére de me donner ma tranquillité — Ich sehe aus allen, 
dass sie sich alle Mühe gibt mich zu vergessen — Sie nimmt an 
vielen Antheil ect. Es wird ihr gelingen. Ich spiele so eine alberne, 
dumme Rolle —. Elle est moins sensible que moi — ou au moins 
plus forte!1 —■

[1828 február 26—március 8.] 26 bis 8ten März. Wesselényi, nach 
einigen siebenbürgischen Fachsen, die ich im Herzen missbilligte, 
recht krank geworden.

Mein Buch5 erschien in der Welt. Sendete mehrere weg.

a) Széchenyi a láh ú zás a .  (II  f a n t  s ’a g u e r r i r  je len tése  kl), az, am i az előtte levő 
n é m e t  szövegé.)

1 E három kifejezés rokonértelmü: a becsület embere (akit nem tántorít ei 
semmiféle mellékes tekintet.)

5 Gr. Batthyány Antalról (1762—-1828) Széchenyinek később sem volt jó 
véleménye, (Lásd 1828. IX. 26. levelét gr. Esterházy Károlyhoz.)

3 Az előző törlés azt tartalmazhatta, hogy Széchenyi levelet küldött 
Crescentiának, holott ez kérte, ne zavarja meg nyugalmát. I tt Széchenyi fel
jegyzi Crescentia szemrehányó megjegyzését a levélre, amelyet Széchenyinek 
visszaküldött: Ez nem a módja annak, hogy nyugalmamat megadja.

s Ő (Crescentia) nem oly érzékeny, mint én, vagy legalább is erősebb.
5 Lovakrul.
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Machten kein Aufsehen. T in i1 bey der ich war, sprach kein W ort 
darüber. L[ouise] auch nicht. L[ouise] ist munter und aufge
räumt, mit mir gut und schwesterlich. Es macht mich elend, 
Freundschaft für Liebe zu erhalten.

Krank und unglücklich, wie ein Stein. W ill aber ausharren.

[1828 március 10] lOten Gestern sprach L[ouise] ’Sie haben ein 
Buch geschrieben. Ich'd) Comment le savez Vous? Siea) — Charles 
me l’a donné ect.

Carl ist also Ihr C onfiden t------------
Sie, Si jamais vous écrivez un nouveux [!] livre, j ’espére que 

cela sera en allemand ect.2
Ich gehe keinen Weg, auf den sie mich sehen kann —
Ich zur Julie H[unyady]!l) „ 0  wenn 2 Monate glücklich 

vorüber wären — !3 je m’engagerai d’etre simple soldat toute 
ma vio!4

N’est-ce pas Vous me ferez dire toute de suite quand 
ect. et justement Vous . . Sie sind gut — glauben an Tugend ect.

Sie schien gerührt zu seyn!
[Johannes W it, genannt von D örring5 gelesen.]b) [148]

[1828 március 11.] I l te n  Gestern bey L[ouise].Sie sandte von 
der Copie Alcides W ahl0 — das M ittel B latt, alle übrigen nicht —

a) Széchenyi a láh ú zása .  b) Az o ld a l l a p ra  jegyezve,

1 Hg. Grassalkovieh Antalné.
2 Hogyan tudja ön ezt? Károly adta azt nekem.
Ha valaha ön új munkát ír, remélem az németül lesz.
3 Lásd alább az ápr. 2 ik i feljegyzést.
4 Kötelezni fogom magam, hogy egész életemben egyszerű katona leszek.
Nemde ön nekem meg fogja üzenteini azonnal, hogy mikor stb. és éppen ön.

(Gróf Hunyady Ferencné ezt meg is tette. Lásd az ápr. 2-iki feljegyzést.)
5 Nyilván Wit, genannt von Dörring. Fragmente aus meinem Leben und 

meiner Zeit c mű. 1827. (Heinsius Bücherlexikon) Witt,. Ferdinand Johannes 
(1800—1863) politikai kalandor, aki Poroszországban, Olaszországban, Ausztriá
ban fogságba került és tapasztalatait leírta különböző munká ban.

8 A fe’zéchenyi-Múzeumban levő kézirat négy félívlapból áll. A középső 
félív lap a !>—16. versszakot tartalmazza. (Az egész 27 versszakból áll.) Bizony
talan azonban, hogy ezt a kéziratot vagy ha nem, milyen alakút adott á t 
C resc-entiának.
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warum? Ich weiss es nicht. Sie „ich kann es Ihnen nicht sagen: 
verlangen Sie es nicht — ect. Im Ganzen freundlich, munter —  
(V2 sor törölve)

Heute gehen wir Fundatoren der Academic ect und Gelehrte 
zu unserm Praeses Teleky — 1

[1828 március 23.] 23ten März.
Den 12ten bin ich vom Pferde gefallen. Unendliche Schmerzen.— 

13ten kamen die Gelehrten in Corpore zu mir —
15ten Sitzung.
20ten kam die Nachricht, dass Marie Seilern1 2 gestor

ben —
L[ouise] zeigte mir3 unendlich viel Teilname.
Ich sah sie nur 3mal. Er besuchte mich auch 
(11/2 sor törölve)

22ten Mit den Hauptlineamenten des Tudós Társaság 
fertig.4

[1 8 2 8  március 24.] 24ten bey L[ouise] Sie war allein, empfing 
mich nicht — man führte mich zu ihn — Sie kam später nach — 
(1V2 sor törölve)

[1828 április l,] lten April gab ich im Casino ein Diner 
allen Gelehrten und Trank den folgenden Toast:

[Mindenek előtt ezen poharat dicsőén uralkodó Urunk 
egészségére kívánom kiüríteni, éljen hosszasan és boldogul. 
A Mindenható pedig engedje meg, hogy Magyar Jobbágyaink 
tántoríthatatlan hívsége mind jobban előtte elesmert legyen.

1 A nádor az 1825: XI. t. c. értelmében 1828 márc. llére minden vallású 
tudósok közül deputatiót hívott egybe, hogy az ő felügyelete alatt a Magyar 
Tudós Társaeág planumát és rendszabásait kidolgozza és hogy ezt a törvény 
értelmében jóváhagyás végett országgyűlésen kívül a felség elé terjessze. A depu- 
tatio elnökévé gr. Teleki József kir. táblai bárót és főispánt nevezte ki. A depu- 
tatio márc. llén  tisztelgett Telekinél (gr. Dessewffy József volt a szónok), Teleki 
13án mutatta be a deputatiót a nádornál, aki azt szorgalmas munkára buzdította.

2 Crescencia bátyjának, Gr. Seilern Augustnak (1793—1861) első felesége· 
szül. Zichy Mária grófnő (1800—1828), aki márc. 16án halt meg.

3 Sajnálta, hogy a lóról leesett és megsérült.
4 A küldöttség! jegyzőkönyvet lásd a Függelékben.
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Kívánom továbbá Magyar Ország Nádorának egészségére 
inni, s nem csak azért, mert a Tudós Társaság Gyámattyává 
méltóztatott lenni, hanem még inkább azért, mert reményiem, 
sőt hiszem, hogy ezen Intézetet leghathatósabb pártfogása által 
utóbb is előre fogja segíteni, s Herczegi szavának eleget tenni, 
melly által a Haza összegyűlt Karait s Rendjeit a múlt Ország 
Gyűléskor úgy vígasztalé ’hogy úgy reményű, hogy ezen Társa
ság zöldülését, s virágzását a Haza még a jövő Ország Gyűlése 
kezdete előtt szemlélni fogja.

Végtére az egyetértés és Egyesség Istennőjének kívánom 
ezen Magyar nedvet áldozni, töltse Ő bé édes Hazánknak min
den Rendű s minden hitű lakosait legszentebb áldásával, mert 
csak Ő' általa boldogulhat minden a világon, csak Ő általa lép
het a Tudományok Geniusa az életben. ] a)

11828 április 2.] 2ten Schreibt mir Julie1 ’Elle est accouchée 
trés heureusement d’un petit garcon fort sain J[ulie]

Ich fiel auf meine Kniee und weinte die süssesten Freuden 
Thränen und betete ’Allmächtiger entflamme mich zur wahren 
Tugend — erdrücke in mir die Sinnlichkeit — Erlaube dass ich 
meiner Lands Leute Wohlthäter [werde] ;

Brief an Wessel [ényi]. Én örömömben nem tudok mit 
tenni. A kit agyon lönni viesznek[!] s azután fel óidnak — annak 
se esik jobban a Levegő, mint most nékem; csak hogy min
dég félek.

Mikor ezen jó hírt haliám, akaratom nélkül a térdeimre 
estem, ’s rég [149] nem esmert örömkönyeket sírtam. Ha hála 
Imádásom nem hatott a menyei Ur eleibe, csaknem kételkednék 
az ő Léteién, mert pillantatig el hagyám ezen földi lakást —!

[1828 április 4., 5.) 4ten, öten war L[ouise] sehr übel — 
Gefährlich. Ich sah alles um mich verdunkeln.

ü) Az o lda l lap ra  jegyezve  Széchenyi í rn o k án ak  í rásában .

1 Huga, gr. Hnnyady Ferencné, szül. Zichy Julia grófnő értesítése: Ö (t. i. 
Crescentia) szerencsésen egy igen egészséges fiúnak adott életet. (A fiú: gr. 
Zichy Géza.)
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[1828 április 6.] 6ten Ganz auser Gefahr .—. Marie Z[ichy] 
war viel bey L[ouise] und sie sprach ihr viel von mir ’Ja — 
sagte sie, warum soll ich es läugnen. — Es ist kein Mensch 
den ich so achte, wie deinen Onkel — Man sagte so viel Übles 
von ihm — und er ist doch gewiss ehrlich —. Marie ’Jetzt 
weiss ich, dass (V2 sor törölve)

[1828 április 8.] 8ten S[ophie] Efsterhazy] angekommen.

[1828 április 9.] 9ten nach Gödöllő —

[1828 április 10.] lOten zurück — sie nach Wien (1V4 sor 
törölve).

[1828 április 14.] 14ten Bey Csaky1 gegessen (V4 sor törölve, 
5 sor kivágva)

[1828 április 15.] löten Von Dämon einen Brief bekommen. Will 
nichts dergleichen machen.

[1828 április 17.] 17ten Den Plan der Eruditen Gesellschaft 
ect. zum letztenmal durchgelesen. —

[1828 április 18.] 18ten Merkwürdige Discussion bey uns mit 
Gyulay —. Ich fange an zu fühlen, ’dass mein Saamen nie in 
Hungarn aufgehen wird; — Traurig geworden.

[1828 április 19.] 19ten 2 Gemeine Soldaten aufhengen sehen, — 
die mit vieler Fassung gestorben sind. Es ist leichter zu ster
ben, als man denkt.

[Hist.oire D’Alexandre 1er ect par Alph. Rabbe gelesen.
Versuch eines Beweises, dass die Pferderennen in England, 

so wie sie jetzt bestehen, kein wesentliches Beförderungs Mittel 
der bessern edlen Pferdezucht in Deutschland werden können, 
von Burgsdorf2 gelesen.

1 Gr. Csáky István (1789—1829) helytartósági tanácsos és főispán 
- Burgsdorf C. F. W. Königsberg 1827.
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Einseitig und animos geschrieben — lauter Folgerungen —- 
Kein Born! — Als Anhang eine Übersetzung von Nicoljaus] 
Hanckey Smith.]a)

[1828 április 22.] 22ten L[ouise] empfängt seit mehreren Tagen. 
Ich gehe erst heute sie sehen — Mir zittert das Herz im 
Leibe —, welche Wonne werde ich schöpfen und welches Gift! —

Meine Gesundheit elend. Ich bin entmarkt.
War da. Sie war wie eine Lilie (V2 sor törölve)

[1828 április 25.[ 25ten Julie H[unyady], Marie, Louise Almásy 
beim Wettrennen und im Casino gegessen.

[1828 április 26.] 26ten War wieder bey Ih r ---------

[1828 április 27.] 27ten Mit Andrássy bey dem Palatinus gewe
sen, — um die 25 Directoren zu überreichen. Sodann mit 
Marie Z[ichy] nach Gödöllő. Viel von L[ouise] auf dem Wege 
gesprochen. — [150] (4Va sor törölve)

Eine schlaflose, elende Nacht zugebracht um den

[1828 április 28.] 28ten sie blühend, und Lustathmend, den 
Abend mit Tini Gr[assalkovich] undb) den E[rz] H[erzog] Ferdi
nand zu sehen. 0 wäre ich nur schon begraben! Sollte ich aber 
in einer andern Welt — wieder getrennt von ihr leben — 
0 so möchte ich nie wieder erwachen —; wäre seelig ein Stein 
zu seyn! —

Baronne Tettenborn schrieb an ihren vorigen Mann ’sie 
möchte so gerne das Bild ihrer Kinder haben. Lange Still
schweigen —■ Endlich erscheint eine Casette; in der, ihr Leich
nahm in Wachs — und 6 Kinder um sie herum, betend auf den 
Knien!-------

[1828 április 30.] 30ten mit dem E[rz] H [erzog] Ferdinand 
eine Promenade gemacht ect.

ít) Az oldallapra jegyezve. b) Valószínűleg um helyett.
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[1828 május 1] lten allenthalben weiden Diners, Promena
den, Goutés und Soiréen1 gegeben; ich bin nirgends gebeten — 
personne ne veut de moi —.2 Ich halte nicht viel auf deroley 
Ehrenbezeugungen, — in dessen lebe ich [in] der That immer
Tété ä tété von mir selber------ Et ä la longue il n’y a rien
de plus onnuyeux que d’étre toujours seul.3 Oft denke ich, dass 
mich die Leute nicht geniren wollen — es ist aber nicht das —. 
Sie lieben mich nicht, — sind froh sehen sie mich nicht.

V[inzenz] Esterhazy seit 2 Tagen hier; fühlt schon unend
liche Langeweile — ’Wird in diesem verdammten Ort gar nicht 
aufgespritzt? sagt er! ect.

Enormer Sturm, die ganze Stadt eine dicke Staubwolke — 
Macht traurig — und zaghaft, und kleinmüthig ect.4

Von meinem Buch ’Lovakrul’ sagen viele ’Es ist doch nicht 
recht seine Lands Leute, sein Vaterland lächerlich zu machen — 
es ist übrigens nichts leichter, —

Ich glaube aber, dass es nicht nur recht sondern Pflicht 
ist — den Eigendünkel, die Eigen Liebe, die Eitelkeit ect zu 
entlarven zu bestrafen —. Das zweite halte ich für unmöglich 
ausser das Vaterland ist wirklich lächerlich. Könnte ein Eng
länder, ein Americaner, mit dem grössten Talent, lächerlich 
machen“’; ich glaube ’Nein. — [151]

(Körülbelül 8 sor törölve)

[1828 május 6.] [6ten 1828 an L(törölve) F(törölve) den folgen
den Brief geschrieben.

Lieber (a név törölve) ich habe mit Deiner weibischen 
Miserabilität in der That, so ein tiefes Erbarmen gestern gefühlt, 
dass ich mich von Dir wenden musste. Ich habe durch diese 
kleine in sich unbedeutende Begebenheit Deinen schwachen Charac
ter, und Deine matte Seele ganz erkannt, und bedaure Dich des
halb vom ganzen Herzen, mich aber auch, da ich das Unglück 
habe mit Dir anverwandt zu seyn.

;i) T. i. sein V a te r lan d .

1 Ebédek, kirándulások, ozsonnák és estélyek.
2 Senki sem kíván (szeret) engem.
8 És végül semmi sem" unalmasabb a folytonos egyedüllétnél.
* Néhány év múlva Széchenyi mozgalmat indított a pesti por és sár ellen.
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loh hielt gute Stücke auf Dir, und oft, wen[n] ich über 
die Degradál ion und das Elend und die Fäulniss unseres Vater
landes den bittersten Schmerz gefühlt, — gabst Du und einige 
Wenige andere mir die schöne Hoffnung, ’dass kommende Gene
rationen, durch wirklichen Adel beseelt aufhören werden — 
unnütze Fresser, Schwätzer und Parasiten zu seyn, die sich 
allein kennen, und auf das Allgemeine stets vergessen’ immer 
aber von brennenden Patriotismus sprechen — wen[n] es weit 
vom Schuss ist — von den kleinsten Dienst aber, den zu thun 
der Augenblick da wäre, zurücktreten und hundert Ausflüchte 
finden — die in ihren Augen trifftig erscheinen, die aber nichts
anderes sind, als die Geburt ihrer Eiteilkeit und Eigenliebe.

Sehe, ich halte nun gar nichts mehr auf Dich. Wie unsicher 
und schwankend müsstest Du erst in ernsten, grossen Gelegen
heiten seyn! Du glaubst nicht, wie ich Dich bemitleide. Du
armer Teufel! Du musst ja Angst Tropfen schwitzen, wenn 
Du in Dich so recht hineindenkst, und findest, was für ein
erbärmlicher kerl Du bist!.

Dein Seyn oder nicht Seyn gilt dem Lande gleich — und 
Du trägst einen Namen, der vielen redlichen Hungarn theuer, 
ja heilig ist. Ob Du aber so miserable durch Dich selber bist,
— oder durch Deine Frau, und ihre Anverwandten, das möchte 
ich wohl wissen. Ich kann das Letztere nicht denken.

Als kleiner Bube sprang mir das Herz schon beinahe aus 
der Brust ’als ich nur den Namen K(törölve) hörte, sollte so 
edles Blut, so tief gesunken seyn — Nein es ist unmöglich. 
Du bist also selber Ursache an deinem ’Nichts’ —

Hintergehe Dich nicht selber. Es ist nicht von Wettrennen 
die Rede; denn es ist alles eins ob Du laufen lässt, oder nicht
— aber von Deiner Characterlosigkeit.

Ich will Dich nicht beleidigen —. Nimmst Du es so — so 
bin ich bereit mich mit Dir zu schiessen; aber wenn Du mich 
selber todtschiessen solltest, ’so bedauere ich Dich — und 
möchte mit Dir nicht tauschen! Weiss Gott — Nein.

Du bist noch jung — kannst Deine Seele noch ausbilden
— und ich werde Dir — ist ein Funke von wahren Adel noch 
in Deiner Brust — gerne die Hand datzu bieten.

Glaube nicht, dass ich Dir böses will, — oder feindlich
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gegen Dich gestimmt bin. Wäre ich das — ich würde schweigen 
und Dich verrachten. Es ist mir lieb wenn wir mit einander 
sprechen. Mein Blut ist kalt, gestern war es nicht — denn ich
schämte mich, dass Du und meine seelige M.......  denselben
Namen habt.]a)

[1828 május 7.] 7ten Bey C[arl] Zichy gegessen. Er lud mich 
wegen Paul ein — um von den Wettrennen zu sprechen.

Nachmittag bei L[ouise]. Sie en frais de toilette. Y[inzenz] 
Esterh[azy] mit forschenden Augen. Ich ruhig — nahm mein[enj 
Hut und ging. (V2 sor törölve)

[1828 május 8.] 8ten Lasse ich der L[ouise] sagen ’ich wollte 
den Abend bey Ihr zubringen.’ ’Sehr gerne gesehen’ war die 
Antw'ort. Ging hin um 7 Abends. Sie lud Marie, Lidi ect ein. 
(2'/2 sor törölve, 4 sor kivágva)

S i e  b) * * * „Misstrauen in meiner Lage ist Tugend — Man wird 
so oft irre ect.

I c h h) „Den kommenden Winter will ich nach America —. 
Alle verkennen mich — selbst Sie verstehen mich nicht immer.

S i e  h) „Gab mir gar keine Antwort — Ruffte [!] die Andern.
Später wollte ich mit Marie gehen. Sie zu mir eis kalt 

’bon Soir.’
Ich blieb also. Sie von mir gew'andt. Später Rede von ihrer 

Kindsfrau.
S i e b) „Tout le monde avail de la méfiance dans cette 

personne seulement pas moi.1 I h r e r  M u t t e r h) „disons vraie, eile 
vous a gagné par son job allemand ect“2

l c h h) — nach einer Pause — Son joli Allemand a done 
mérité votre confiance, — 3

Sie,b) ganz böse 0 nie.4 Sah mich nicht an, lachte, sprach 
mit allen andern auf’s freundlichste.

Ich ging mit dem Tode im Heizen nach Hause! — [152]

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láhúzása .

1 Mindenki bizalmatlan ezen személy iránt, csak én nem.
2 Mondjuk meg az igazat·, megnyerte (int szép német beszédével.
3 Tehát szép német beszéde érdemelte meg az ön bizalmát.
4 Oh tagadom.
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E[rz] H[erzog] Ferdinand ect freuen sich auf das Wett
rennen — Sehen die Bewegung, die daraus entstehet — verfol
gen mich aber, wo sie können.

Alles verkennt, oder verlässt mich — und auch N1 — 
verstehet mich nicht.

[1828 májue 20.] 20ten Das erste Wettrennen.1 2 C U  sor törölve)
Gute Rennen; aber langweilig die ganze Sache — Brüdern 

als mein Antagonist aufgetreten.
Habe alle Tage mehr Feinde. (1 */4 sor törölve) Fühle mich 

niedergebeugter, unglücklicher wie jeh!

[1828 május 22.) 22ten (5 sor törölve)

[1828 május 24.] 24ten das zweyte Wettrennen.3 Es ging alles 
recht nach meinem Wunsch.

[1828 május 25.] 25ten Bey L[ouise] gegessen. Er bey dem 
E[rz] H[erzog] Ferdinand.

C U  sor törölve). Den Abend Soirée bey Marié. L[ouise] 
auch da (31/, sor törölve.) — Jetzt habe ich nur ein Gebet 
Ό Herr verwandle mich in einen Stein, damit ich nie wieder 
erwache. — Nachdem ich das4 gesagt, ging ich meiner Wege —. 
.Mein Herz brach beynahe und ich verlebte eine Agonie bis 
heute morgen.

[1828 május 26.] 26ten Zu nichts gut. Denke an das Tod
schiessen mit heimlicher Freude — und mit kaltem Angstschweiss 
(1 'U sor törölve)

Gestern kam Wellesley5 zu Schif von Wien an. Sie ver-

1 Crescentiát érti.
s A pesti lóverseny e napon kezdődött. Versenynapok voltak: máj 20., 24., 

27., 31., jún. 4., 7., 10., összesen 7 nap.
Az első napon Széchenyi 4 lova futott (Alus kétszer, Bonassus, Sultana, 

Gawing), csak Gawing lett nyertes.
3 Széchenyi 2 lova futott. Alus vesztett, Gawing győzött.
4 Ez fentebb törölve van.
3 A bécsi angol követ a versenyre jött.
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liessen Wien den 24ten. M[icherl] Esterh[azy] ’In 6 Wochen 
ist Landtag — 2 Erzherzoge gehen einer nach England, der 
andere nach Frankreich ect. Alles wird bald zusammenfallen — 
Mir ist es gleich.

(11 /! sor törölve) 0 verschlänge mich die Erde!
Ist das Rache des Himmels! — [153]
(11/2 sor törölve)
26ten In Auwinkel Pique nique: — ich bey dem Tisch der 

Gsaky1 mit L[ouise].
(3 sor törölve)
Nachmittag er weg (31/2 sor törölve)

[1828 május 27.] 27ten Wettrennen.1 2 Wir alle durch Babieka 
und Phantom disappointirt — (l' /2 sor törölve)

Den Abend Soirée bey Keglevich. (*/4 sor törölve)
Ich komme mir selber ecklich vor, — ob meiner Schwäche 

— — (1J/, sor törölve)

[1828 május 28.] 28ten Diner im Casino. L[ouise] und C[arl] 
da gewesen: ’Schaffgotsch ist gestorben den L[ouise] einstens 
heiraten hätte sollen3 — (V2 sor törölve) Gleich weg nach Tisch —.

[1828 május 30.] 30ten Schrieb ich an Esterhazy4 diesen Brief.
Lieber E[sterhazy] Du sagtest mir gestern nach dem Essen. 

’Du gehest gerade und ich gehe krumm — Sodann schneidest 
Du mir seit einigen Tagen Gesichter. Ich fühle [Du] bist 
wegen Gawing5 böse.

Wahrlich ich vermutete von Deiner Freundschaft nicht, 
dass Du mir übel nehmen würdest, wenn ich meine Pferde an 
andere bedeutend tlieuerer verkaufe, als Du mir geben woll-

1 Gróf Csáky Istvánná, szül. Lazsánszkv Ludmilla grófnő (1800—1883).
2 Széchenyi Gawing lova győzött, Bonassus vesztett·. Ez utóbbi a Feste- 

tics-billikomért· futott s ebben Károlyi György lova (Babieka) győzött, Phantom 
(Széchenyi nevelése) vesztett.

a I tt  Széchenyi téved, mert nem gr. Schaffgotsch Károly (sz. 1794) halt 
meg, hanem felesége Harbuval-Chamaré Mária grófnő (1801—1828).

4 Unokabátyja gr. Esterházy Vince tábornok.
■’ Széchenyi lova.
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test — Ich, der so viel für das Allgemeine Beste opfert -— so 
notwendig Geld brauche — und ein Pferd wie Gawing, das für 
Dich nicht taugt.

So sehr es mir weh that, und mich kränkt von meinen 
Anverwandten und besten Freunden missverstanden und Verkannt, 
zu seyn . . .]

[1828 május 31.] 31ten Wettrennen.1 Keglevich gewinnt den 
Karoly Becher. Betrug aus Ohngefähr mit dem Gewicht —. 
Bauern aus dem Feld geschlagen. Les préjugés commencent ä 
s’évanouir ect.5 Lfouise] war da —

Abends in Ofen das Bild3— Ich zu L[ouise] ( l J/2 sor törölve)
Nachmittag mit C Esterh[azy] einen différend — L[ouise] 

gesagt im Theater dass ich ein Duel haben würde. Sie unendlich 
agitirt —

[ 1 8 2 8  június t.j lten Mich mit C. Esterh[azy] geschla
gen. Ich blessirt.4 Zu Mittag ( l 1/* sor törölve)

íi) Az o ld a l la p ra  Jegyezve.

1 E napon az Alus ismét vesztett. A "Károly i-billikomot gr. Ké^levich 
László és Sándor lova (Cleveland) nyerte el, a parasztlovak még1 jegyzésre 
sem kerültek.

2 Az előítéletek kezdenek , megszűnni. . ,
3 A budai színházban Houwald Das Bild c. tragédiáját nézte meg.
4 Némi felvilágosítást nyújt a bárbajra Ferstl főkomisszárius jún. IG-iki

jelentése, amely igazolja a párbajhírt. Eszterházy — szerinte — már a 1 lóver
seny kezdete óta duzzogott Széchenyire, mert ez mind’g maga és saját belátása 
szerint intézkedett. Máj. 31-én .este találkoztak s .beszélgettek a lovakról.
Eszterházy mindig hevesen ellent mondott. Egy ideig Széchenyi tűrte, de végül 
így szólt·: „Nem szükséges, hogy oly borzasztóan lármáz, ha valami kifogásod 
van ellenem, s sok ember előtt való kiabálás nélkül is minden pillanatban 
rendelkezésedre állok.“ Eszterházy azonnal elfogadta az ajánlatot és június 1-én 
folyt le a párbaj lovassági kardokkal. Széchenyi a j.obb kezén megsérült, de oly 
könnyen, hogy másnap délután a Margitsz getre való hajózás alkalmával, maga 
kormányozott és sebe néhány nap múlva meggyógyult. Az esetet kevesen tudták 
meg, mert Széchenyi és Eszterházy, továbbá a két segéd, Wesselényi és Nádasdy 
Tamás azt mondták, hogy Széchenyi a múlt vasárnap lóversenytéri látogatása
kor leesett lováról és megsebesült kezén. Ezt mindenki ,el is hitte. A két gróf 
egyébként ellenségként vált el egymástól. (Poh.Hist. 1828:4438.)

ti ró j  Széchenyi I s tv á n  naplói. II  [. kötet.
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Den Abend Soiree bey Gy. Ortzy1 (72 sor törölve) [154], 
(4V2 sor törölve).

[1828 június 2.] 2ten Heute erwache ich (3 sor törölve) ganz 
erschöpft (372 sor törölve)

Allmächtiger Gott (1 7 2 sor törölve)

[1828 június 4.] 4ten Wettrennen.2 Languirt.

[1828 június 5.] 5ten Stadt Wäldchen. L[ouise] auch da, 
(1^4 sor törölve) Ich unglücklich wie ein Stein.

[1828 június 6.) öten Grosse Explication mit Brüdern. Mein 
Bruder Paul ist recht krank. Auch der lebt nicht lange mehr.5

Von allen Seiten sehe ich düster und Öde. Hung [arische] 
Nationalität gehet abwärts. Schwimme gegen Strom. Werde· 
ersaufen; c’est natúréi.

[1828 június 7.] Wettrennen.4 Phantom scheusslich verloren, 
(V2 sor törölve)

[1828 június 10.] lOten Wettrennen5 und Ende des Früjahrs 
1828 für Pest — Nacht nach Zinkendorf über Bábolna.

[1128 június 11.] Ilten Abends angekommen in Zinkendorf —

[1828 június 13.] 13ten in Wien.

[1828 június 17.] 17ten Abends Cariburg. —
[20. Juny ist C[arl] Zichys Geburtstag]/0 a)

a) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 B. Orczy György (1788—1871)
3 Széchenyi 2 lova Ismael és Alus győzött.
* 82 éves lett.
4 Külön fogadáson Széchenyi lova (Phantom) vesztett gr. Nádaedy Tamás, 

lova (Tucker) ellen.
5 Széchenyi lova (Grosvenor) győzött, (Alus) vesztett, még egy külön- 

fogadáson ismét vesztett ugyanazon ló ellen.
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[1828 június 18.] 18ten w ied er in  Pest.

[1828 június 20.] 20ten Nachmittag bey L[ouise]. Ich verstehe 
sie nicht (2 sor törölve)

[1828 június 21.] 21ten Gottlob wieder ein Tag vorüber!

[1828 június 22.] 22ten Stanislaus geprediget. Sie sammt 
Mutter war auch da. In die griechische Kirche gefahren — auch 
ich mit Ferdinand] Pallfy —

Ich ’Votre santé se remet — Vous avez si bon Visage1 — 
(1 szó törölve) [155] (8 sor kivágva).

Nein ich kann es nicht aushalten! —
Nachmittag einen Besuch gemacht bey Lfouise] — Den 

Abend im Theater in ihrer Loge (3V3 sor törölve)

[ 1 8 2 8  június 23.] 23ten Sende die Rechnung der L[ouise] 84 
Fl[orins]. Sie sendet mir Florian gleich auf der Stelle zurück 
mit dem Gelde und einen Zettel mit

den Miselles romains —2
2 gemeine Teppiche
Eine Lithographie
Florian wartete auf meine Antwort.
[Gnädige Gräfinn, die Miselies romains habe ich selber noch 

nicht bezahlt — und so die Lithographie nicht — weiss nicht 
was sie kosten — w'erde es aber, so bald ich kann erfahren —

Die zwey Groben Teppiche kosten 15 Fl[orins] W[iener] 
W[ährung]. Geben Sie die, ich bitte recht sehr, einem Armen, — 
er soll für mich beten.

Gott segne Sie, Gnädige Frau, und erlaube, dass Sie samt 
den Ihrigen in dem Grade zufrieden und glücklich seyn sollen, 
in welchem ich unglücklich und elend bin —] a)

[Mit Baptist Batthianyi gewettet 1 0 # , ichh) ’dass die Éus- 
sen 1828 nicht nach Constantinopel kommen w’erden.3 Erh) dage-

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láh ú zása .

1 Az ön egészsége helyreáll, ön jó színben van.
1 Ügy látszik, vallásos könyv (a mise leírása).
3 Az oroszok az akkermani (1826) szerződéssel a Balkánon nagy befolyást 

nyertek, de ezzel nem elégedtek meg s arra törekedtek, hogy Görögország is
14*
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gen. I c h “] dass die Russen 1829 nach Constantinopel kommen 
werden. E r a) dagegen, auch um 10^t|1,1

[1828 június 24.] 24ten Beym E[rz] H [erzog] Palatinus gewe
sen. — Der den M[icherl] Esterhazy aus den Directoren1 strei
chen will —; ich konnte nichts ausrichten.

Später beym Stanislaus gewesen, der mich freundlich empfing 
(9 sor kivágva) [156]

Mit dem aller zerris[sens]ten Herzen ging ich nach Hause — . .

[1828 június 25.] beym Pater Stanislaus gewesen. Geweint2 — 
viel geweint — mit nicht vielem Tröste weggegangen. Er gab 
mir den Rath zu heiraten — Nach meiner Meinung, wäre das 
u n e h r l i c h . a)\ —

Brief3 (V2 sor törölve) Der Allmächtige Gott gebe, dass 
die Worte die ich Ihnen (1 sor törölve) trauen und Seelen 
Ruhe geben mögen! Gott verhüte (3 sor törölve) das höchste 
Wesen gebe mir vielmehr Kraft — mich aus den Fesseln der 
Menschheit empor schwingen — und mit der Reinheit der Sera
phinen, mich Ihnen, 0 anbetungswerthe Frau nähern zu können.

Ich schwöre Ihnen, ich will wahr seyn und nur Wahrheit 
reden — sollte ich Sie im Augenblick auch unsanft behandeln 
scheinen — Der Adel Ihres Herzens wird am Ende doch, den 
Ehrlichen Mann in mir erkennen. —

a) Széchenyi a láh ú zása .  h) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

önálló legyen. 1827ben Angliával és Franciaországgal szerződést kötve, fel
szólították a török szultánt az ellenségeskedés befejezésére. A török szultán 
szorongattatásában az oroszokat a törökség elleneinek nyilvánította, s ezt ürü
gyül felhasználva Oroszország 1828ban hadat üzent Törökországnak egyrészt, 
hogy balkáni befolyását· biztosítsa, másrészt, hogy a Dardanellákon és a Bosporu- 
son át szabad közlekedést nyerjen. A háború változó szerencsével áthúzódott 
1829re. Az oroszok Drinápolyig hatoltak, amire 1929 szept. 14én a törökök 
békét· kötöttek. A törökök elismerték a görögök függetlenségét, a balkáni álla
mok önkorm'ányzatát, tekintélyes sarcot fizettek, több várat átengedtek és szabad 
közlekedést biztosítottak a Fekete- és a Középtenger közt.

A fogadást tehát Széchényi is, Batthyány is elvesztette, mert az oroszok 
nem jutottak Konstantinápolyba.

1 A Magyar Tudós Társaság igazgatói közül,
. V - Elpanaszolta neki szerelmi bánatát.

3 Természetesen Crescentiához.
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Vor mehreren Jahren, als ich mich wie durch einen Zauber 
allmählich an Sie angezogen empfand ■— dachte ich nicht, 
welche ernste Wandlung das Gefühl meinem Leben geben würde, 
das seit der Zeit mit jedem Tage mit jeder Stunde wuchs — 
und mein ganzes Wesen erfüllt. [157]

Cj. j oldal és l 1/, sor az oldalon törölve)
Ich aber kniete schon oft vor Jahren um die Mitternach[t]s 

Stunde — und betete so ’Allmächtiger, läutere meine Sinne, 
lasse alles Edle in mir mächtig entflammen, dass ich werth sey 
ein so reines Herz zu besitzen — Lasse alles Üble sich über 
meinen [!] Haupt sammeln und Sie die ich anbete sey glücklich — 

(4 sor kivágva)
Wäs soll ich also thun — war die Frage die ich Tag und 

Nacht mir gemacht. Weiss Gott, ich dachte mehr auf Ihre als 
auf meine Ruhe — Endlich nach hundert und hundert Kämpfen 
und Zweifeln sprach eine Stimme klar und deutlich in mir ’Sey 
ihr treu bis zum letzten Athemzug — Stelle Dich auf einen 
Punkt von welchem du Deinen Mitmenschen, Deinen Lands 
Leuten nützlich seyn kannst, opfere Dich für’s allgemeine 
Reste — Mit einem Wort ’sey ihrer werth —

0 denken Sie nicht, dass ich Sie hintergehen will. — Der 
so elend so krank, so tief gebeugt ist wie ich. kann nur wahr 
seyn —. Oft habe ich [158] beschworen, allem häuslichen Glück 
das mich so mächtig anspricht auf immer zu entsagen, nur 
für Sie zu leben; — will es auch halten bis zum letzten 
Athemzug.

[Der Sie aber lieben will, der um Gegenliebe buhlt],“1 darf 
kein gemeiner Mensch, darf kein Schwächling seyn. (1 sor törölve) 
Verläumdung kann mich treffen, — nie werden Sie aber, dafür 
will ich sorgen, sich meiner zu schämen brauchen.

Nun aber, liebe Cres[cence], wissen Sie warum ich Sie 
gebeten habe — diesen Brief von mir anzunehmen?

Sie stehen einer zahlreichen Familie vor — Ihre Pflichten 
sind heilig — Ich habe eine Bahn betreten — die nicht minder 
heilig ist — Wir müssen uns zu etwas entscheiden. So wie wir 
bis jetzt unser Leben durch lebten, so darf, so kann es weiter 
nicht gehen —

a) Az o ld a l la p ra  j«ify<*zve.
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Wer weiss was der Himmel beschlossen — was Ihre, ivas 
meine Zukunft ist. Erfüllen Sie treu die Pflichten der Mutter, 
der Gattinn, ich muntere Sie datzu auf — ich werde Gutes 
thun, wo ich kann — und Gott wird uns nicht verlassen.

Ich gedenke, wie Sie wissen nach America zu gehen. 
Bestimmt ist es aber noch nicht —. Nicht um Sie zu vergessen, 
mich zu zerstreuen — 0, das kann ich nicht, so lange ich 
athme — Ich glaube es aber [für] meine Pflicht um dann, 
alles das Wenige, das Kleine was ich angefangen, allmählich 
in die Blüthe zu rufen — Sie werden indess wahrscheinlich in 
Wien etablirt seyn — auch dort werde ich Sie manchmal sehen 
— der Posten aber auf den mich die Vorsicht gestellt, ist Hun- 
garn —: da will ich ausharren ehrlich und treu, bis meine 
Stunde schlägt. (2 sor, részben az oldalon is törölve).

Den 25ten war L[ouise] den Abend zu Hause.
[1828 június 26.] Den 26ten Ging ich spät in das Teater von 

Ofen — L(törölve) war wieder nicht da—. Wass soll ich denken. 
Einerseits, ist sie die Ursache, dass ich hier bin, anderseits — 
vermeidet sie mich. Es ist um verrückt zu werden. Sie verlangt, 
dass ich mich erschiesse — Weiss Gott mit der ehrlichsten 
Absicht was ich thun soll —. Ich leide mehr als ich gedacht 
habe ertragen zu können. Es scheint als ob sie für mich kein 
Herz hätte. — Ich fühle mich sterben.

Ich werde Ihr schreiben
(2 sor kivágva) [159] (3*/2 sor törölve).
Gnädige Gräfinn, die Miselles romains kosten

5 fl. W[iener] W[ährung] 
die Lithographie 10 fl. „ „

(körülbelül 15 sor kivágva).
Die 2 Teppiche für Ihre Mutter sind bestellt — so der eine 

für Sie — in allem 3 wie Sie es befohlen haben. Man wird sie 
in das Haus bringen —
. . . .  kosten zusam m en........................................... 60 fl. W. Wr.

(8 sor törölve).

[1828 junius 28.) 28ten ist L[ouise] irt das Theater gegangen- 
Ich wurde ganz kalt empfangen. (2 sor kivágva) [160] (7 sor, 
az oldallapon 1 sor törölve)
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[1828 június 29.] 29ten (4 sor törölve).
W. W.

Die Missels romains kosten . . 5 fl.
Die Lithographie........................ 10 „
Und das mitgesandte Gehet Buch

wenn Sie es behalten wollen 12 „
27 fl.

(Körülbelül 10 sor kivágva).

[1828 június 30.] 30ten (1/2 sor törölve) Den Abend mit 
Hunyady auf den Johannes Berg gegangen. L[ouise] war nicht 
im Theater. —

Gestern an Tököly geschrieben — Grob wie Kotzen — 
M[ichel] Esterh[azy] angekommen.

C I 2 sor törölve) Abends im Theater. L[ouise] war da. 
(4 sor kivágva) [161],

(Körülbelül 10 sor kivágva).

[1828 július 1.] [Auf dem Abend mit Haller1 viel über Aca
démie, Michel Esterházy ect meine Art zu seyn, gesprochen, 
und er damit aufgehört zu sagen ’dass man das von mir sagen 
wird, dass ich sehr viel geschadet habe, und meiner Eitelkeit 
das allgemeine Beste auf geopfert.’ —

Ich fühlte Mitleid mit dem Egoisten und Hypocriten.
Brouillirt bin ich — M[ichel] Esterh[azy]a)

[1828 július 2.] 2ten mit Fassung und männlicher Resignation 
erwacht.

Cr[escence] schreibt mir! ’Hier folgt meine Schuld — Ich 
bitte Sie die 9 fl[orins] 30 kr, die ich zurück erhalten soll, einem 
Armen für mich zu schenken!

[Nachmittag sehe ich Sie mit Ferdinand] Zichy und ihre 
Kinder (21/2 sor törölve).

u) Az o ld a l lap ra  jegyezve.

1 Gr. Haller Ferenc kapitány, a nádor kamarása. Ezóta feszült- viszonyban 
volt Széchenyi vele. Lásd az 1829 május 3-iki feljegyzést.
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Mit Johann Wallenstein1 lange Unterredung. Ich dachte ihn 
für Nobler. Er schaute nicht auf. — Auch Misstrauen.]a)

April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(Halálfej) 0 0 0 0 0 0 + 0 0 +
Temperance 0 0 0 # 0 4Φ 0 # 0 i t

Verité 0 0 0 0 0 # 0 0 0 i t

Égalité 0 # 0 0 0 0 # # 0 0
Justice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proprété 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordre 0 0 # # # 0 0 0 0 0
Travail # # # 0 0 0 # # #  #
Oeconomie # 0 0 # 0 0 0 0 i±  *
Modération 0 0 0 # 0 0 0 0 0
Silence # # 0 0 0 0 # # 0 #
Charité 0 0 0 0 # 0 0 0 0 0
Religion 0 0 0 * 0 0 0 0 0 #
le monde 0 0 0 0 0 0 # 0 #

3 4 2 5 3 2 4 5 2 8

(törlés)
Tabelle für 1826 Jäner 1 0 0 8

Februar \
• Diese beyde Monate verwechselt 1 0 δ

März 0 0 10
April 1 14
Mai ----- 5
Juny 1 11

3 — 53

a) Az o ld a l la p ra  Jegyezve.

1 Gr. Waldstein (Wallenstein) János (1879—1876). Széchenyi felkarolta 
a fiatal mágnásokat, így gr. Waldsteint is. 1830-lian elvitte magával első aldunai 
útjára. 1831-ben a magyar kamaránál fogalmazó, később a velencei kormányzó
ságnál tanácsos volt.
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[1828 julius 3.) 3ten kam Carl an — Ich ging Nachmittag
in die Imge, Lfouise] sehr freundlich
her hier — (17, sor kivágva) [162],

16 17 18 19 20 21 22 23 24

+ 0 0 0 0
4Φ 0 0

0 # 0 0 0
0 4Φ 0 0

# 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 # 0 0 0
0 # # 0 #
0 # 0 0

# 0 0 # 0
# # # 0 #
0 0 *
0 # 0 0 0

# 0 4Φ 0 0
7 7 7 2 Terminus medius

July
August
Sept fernher]
Oktobfer]
Novembfer]
Decembfer]

(törlés)
------ 13
—  —  11
---------- 7
------- 10
------ 7

10
3 — 111
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Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(Halálfej) 0 0 -\— h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperance 0 0 #  0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verité ο #  #  #  # 0 0 0 0 0 0 ο 4Φ #  #  #
Égalité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proprété 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 0 0 0
Travail # #  0 # # 0 #  #  # 0 #  #  #  0 0
Oeconomie # 0 0 0 0 0 0 o #  #  #  #  #  # 0
Modération 0 o #  o 0 # 0 0 # 0 0 0 0 # #
Silence 0 #  0 # 0 0 0 0 # o #  #  #  # #
Charité ο #  o # 0 0 0 0 0 o # 0 0 0 0
Religion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 0 #  0 0
Le Monde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #  0 # 0
Somme 2 4 4 5 3 1 1 1 4 1 6 4 5 5 3

18 19 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 0 0 0 0 0
# 0 0 0 0 #

0 0 0 0 0 #
0 0 0 0 0 —

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 # 0 0 # 0

# # # 0 # # #
0 # 0 0 xt #
0 # 0 0 # # #

# 0 # # # #
# 0 0 0 0 —

# 0 0 0 0 —

# # 0 0 0 —

6 5 2 1 5 1 6
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[V. 3. számú könyv]1.
H a r t  u n d  M ü h s e l i g  d u r c h g e l e b t e  Z e i t e n . Íí]

V o n  4 - t e n  J u l y  1 8 2 8  h i s a) 17 Juny 1830.b)

[1828 július 4.] 4ten ( ’/3 sor törölve) Nachmittag spielte ich 
mit den Kindern. 0 ich war im Himmel. Ich blieb lange. Wir 
gingen sodann, — um eine Antiquen Sammlung anzusehen, — 
zu dem Herrn Jankovich2 — sodann in das Museum.3 — Mein 
armer Vater hengt ganz verlassen zwischen Schlangen und 
Crocodils. — Mein Herz mit Weh und Wohl erfüllt.

[1828 július 5.] 5ten Promenade um 6 Uhr morgens. (5 sor 
törölve). —

Des Abends Rechnung mit mir gemacht! 0 wie schwer 
kömmt mir das Leben zu ertragen!

[1828 július 6.] 6ten predigt von Stanislaus. Ich bin da, ohne 
zu hören. (3 sor törölve).

Ich fahre noch nach Ofen — (3V2 sor törölve). Nun denn, 
— Treue bis zum letzten Athemzug der schönsten, der tugend
haftesten, der edelsten Frau4 —, —. Was immer mit mir 
geschieht, ich will ihr so lange ich lebe, die ehrlichsten Beweise 
meiner unbegränzten Liebe geben.

[1828 július 7.] 7ten angekommen in Wien. Sjophie] Est[erházy]'> 
„Es sind viele recht achtungswerthe Hungarn, die mir sagten, 
dass Sie unrecht gethan haben, Ihr Buch6 zu schreiben ect.

a) Széchenyi a láhúzása .  b) E  h a t á r n a p o t  te rm észe tesen  a nap ló  b e te l téve l  
jegyezte  lel.

1 Köröskörül arannyal díszített, zárral ellátott bőrkötet. 271 számozott, 
22 üres lappal (2 a végén kivágva); kívül a következő arany nyomású felirattal: 
J u l .  3 - tú l  1 8 2 8  — J u n .  1 7 -ig  1 8 3 0 .

5 Jankovich Miklós (1773—1846) földbirtokos híres régiséggyiijteményét 
később az 1836. országgyűlés 125.000 forintért megvette a Nemzeti Múzeum 
számára (63.000 k. könyv, 4000 kézirat, 12 ívrét kötet országgyűlési iratok, 
1400 codex és 2200 # - ra  becsült éremgyüjtemény).

3 Magyar Nemzeti Múzeum, amelyet atyja, gr. Széchenyi Ferenc alapított.
4 Crescentia.
5 Gr. Esterházy Vineéné teszi Széchenyinek e szemrehányásokat.
“ Az 1828-ban megjelent Lovakrul című.
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Sie werden mehr verderben, als nützen ect. On vous 
deteste 1 ect.

„Also es fängt meine Periode bereits an. Immerhin* The 
strong resist the weak despair.2 —

Wegen Mich[el]‘Esterh[azy] komme ich ohnehin in grosse 
Noth.

[1828 július 8.] 8ten an Μ. Z. und C. Z.:! geschrieben. Bey 
Cr[escence] Mutter eine Karte gelassen. — Mit Krieg4 Bekannt
schaft gemacht. Bey S[ophie] Estjerhazy] tété ä tété gegessen. 
Ach! auf meinen Engel viel Gedacht! —

Tachez de lui faire honneur, de lui faire plaisir. — r’ [l]al
Die Familie Cassera verweilte den vorigen Winter hier. Von 

der Trecasi iveiss man nichts — die Stratella war mit Henry 
AVelesley. —-

Alle die jungen Engländer der jetzigen Generation sind von 
einem Stolz, Eigendünkel, Unwissenheit zum Theil, — wie Z[um] 
B [eispiel] Copley — dass der Philosoph die Degeneration des 
Landes daran erkennen kann.

Kaiser Nicolaus0 wollte durchaus keinen Österreicher im 
Russischen] Hauptquartier — Endlich ist Prinz Hess[en Hom
burg]7 dahin. Clamm und Windisch Grätz haben dafür Cabalirt. 
Sich alles erlaubt . Andere als W[enzel] Liecht [enstein] sagt** 
Fiquelmont sey aus Neapel berufen worden, um nach dem Haupt-

ji) A tu la jd o n k é n e m  1- 2 o ldal  ü resen  m a r a d t .

1 Atkozzák önt.
2 Az erős ellenáll, a gyenge kétségbeesik. H ite l  ('.munkájának mottója lett.
3 Nyilván Marie Zichy és Carl Zichy.
1 Krieg, Franz Freiherr (1776—1856) a bécsi általános kamara tanácsosa, 

aki a bányaügyben kiküldött országos deputátlóhoz volt kirendelve.
5 Esterházy Zsófia (Mihályné) szavai: Kísérelje meg, neki kedvében járni 

és neki örömet szerezni.
6 Az orosz cár.
7 Hessen-Homburg, Friedrich Prinz (1779—1846) altábornagy, gróci had

testparancsnok.
Clam-Martinitz, Karl Graf (1792—1840) ezredes, a 4. vértesek 

parancsnoka.
Windischgrätz Alfréd Fürst (1787—1862) (ezredes, a 8. vértesek 

parancsnoka) tábornok és prágai dandárparancsnok.
Ficquelmont, Karl Ludwig Graf (1777—1857) tábornok, nápolyi követ.
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quartier zu gehen — Dei Kaiser Nikolaus habe aber ausdrück
lich, durch einen Autograph Brief an unsern Kaiser, den Prinzen 
Hessen Homburg begehrt.

[1828 július 9.] 9ten nach Liechtenstein1 gegangen. Ziemlich 
formeller Empfang. Ein Morgue, der mich aneckelt. Bin 
nicht ä mon aise mit der Fürstinn J.2 — seitdem sie von 
Cr[escence] gesagt, ’dass sie zu viel Anecdoten spricht und 
erzählt, — ‘

Nach Baden mit Franzy L[iechtenstein] — Der alte Wentzel 
langweilig — und Baden ganz leer und todt.

[1828 július 10.] lOten Besuche ich mit bewegtem Gemüt die 
Fahnenberg.2 Crfescencen] Mutter und sie waren vor dem Haus. 
Recht freundlicher Empfang. — Später wurden beide gegen mich 
ganz offen — sprachen von Cr[escence]. 0 mir war es so v/ohl! 
Ich sehe die Mutter schätzt mich. — S i e a) „Wesselényi gab 
mir, bei einer Promenade in Ofen ein Blatt, — ich habe es auf
gehoben — und es ist in meinem Gebet Buch.

I c h , a) Finden Sie nicht, er hat eine so schöne Seele; ich 
kenne keinen Menschen, der so den Posa3 gleicht. —

F a h n [ e nberg],al 0 dann halten Sie sich für Don Carlos—3
Crjescence] ist die Königinn3 — Carl der Philip3 ............ich
die Eboli4 . . · haliaha ect.

S i e “1 Und was man alles von der Cr[escence] gesagt, — 
und auch von Ihnen. — Jetzt ist es aber aus — ich sah sie 
beide in Ofen, und kann Ihr und meiner Tochter Betragen nur 
loben — Von der armen Sfophie] Estferhazy] sagte man (’/2 sor 
törölve) Es ist infam.

0 mir war es so wohl! Ich-blieb zvvey Stunden.
Sie wi[eJderholte, Stefferl, lieber Stefferl mehrmal —- ’ich 

hoffe Sie wmrden mich in Wien besuchen, —
Ich küsste Ihre Hände mehrmal . . Sie drückte die Meinen,

a) Széchenyi a láhúzása .

1 Morvaországi helység. Hg. Liechtenstein János birtoka.
2 Johannes, azaz hg. Liechtenstein Jánosné. szül. Fürstenberg Zsófia grófnő.

• 2 Crescentia nénje, Johanna.
4 Schiller: Don Carlos e. drámájának szereplői.
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I c h a) ’Sie glauben nicht, wie glücklich es mich macht’ dass Sie 
eine gute Meinung von mir haben, — [3].

Ich sprach viel von meiner politischen Carriére. — Beide 
aber besonders die Mutter nahm das lebhafteste Interesse 
daran. —

Es war ein glücklicher Tag!
Den Abend in Zinkendorf angekommen.
Es kommt mir vor, als ob ein böser Genius, mich in seiner 

Gewalt hätte, der mir (3/4 sor törölve) Sie1 ist das Gute, ich 
das Böse Princip. —

Wentzel behauptet den Metternich gesagt zu haben
E r , a) est-ce que Széchenyi n’a point fait de mauvaises piai- 

senteries et de sarcasmes sur nous?
W e n t z [ ú \ a) jamais — au contraire — —
E r a} mais son duel ect. ect.
W e n t z [ e \ ] a) II prétend que c’est la seule maniére de rendre 

ses compatriotes polis —2
Erzählt mir sodann von den Einfluss den die Lieven3 

gehabt, — Von dem Pozzo di Borgo1 — die Eitelkeit, und 
Schwachheit von Metternich] und Tatischef ect.

Es werden vielmehr Banco Zetteln gemacht, — cs ist nicht 
zu zweifeln. Gut für uns Schuldner!

a) Széchenyi  a láh ú zás a .

1 Crescentia.
2 Metternich: Széchenyi egyáltalán nem tett rossz tréfákat és sareasmuso- 

kat. rólunk?
Liechtenstein: soha —· ellenkezőleg. —■
Metternich: De az ő párbaja stb. stb.
Liechtenstein: Ö azt állítja, hogy ez az egyedüli mód udvariasakká tenni 

honfitársait.
3 Gr. Lieven Kristófné, szül. Benckendorf Doris grófné (1785—1857) 

a londoni orosz követ neje. Thürheim Lulu grófnő naplója (III. 61—2, 1.) is 
állítja, hogy Lieven grófnőnek nagy befolyása volt Metternichre. Ugyanott jegy
zetben azt is olvashatjuk, hogy Metternichhel bizalmasabb összeköttetésben 
is volt.

4 Gr. Pozzo di Borgo Károly (1764—1842) orosz tábornok, volt párizsi 
orosz követ.

Tatitscheff, Dimitri Pawlowit.sch (1767—1845) 1827-től 1842-ig orosz,
követ bécsben.
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[1828 julius 11.] Ilten Herr Zimmermann1 lebt recht ange
nehm — ce la me fait plaisir — ich bin aber auf das schlech
teste bedient.

Gelsen, Fliegen, Mäuse, Flöhe, ein Huhn mit ihren Jungen 
an meinem Fenster — Fenster die klirren — ein Bett was ein
bricht — 2 Wachteln zum soupé — c’est ainsi que je passe 
ines nuits ä Zinkendorf.2 Alles schlecht — eine miserable 
Köchinn. Hat nicht die Intelligenz sich eine gute anzuschaffen. 
Le bon honimé ne sait rien, pás mérne écrire3 — übrigens ist 
er ehrlich wie Gold, und freundlich — il faut avoir patience4

[1828 július 14.] 14ten Nachmittag nach Apáthy.6 Mein Bruder 
durch die Homeopathie gesund geworden gefunden — (5 sor 
törölve) Aber eben darum weil ich denke ihm Unrecht gethan 
zu haben, — finde ich es meine Pflicht, ihn [!] mehr wie einen 
andern Beweise meiner Liehe ect. zu geben.
S i e u) (3 sor törölve) [5].

[1828 július 15.] löten Mein Gemüt ist leidend, — meine 
Gesundheit schwindet mit jedem Tag — Ich finde es in meinem 
Herzen so leer, so öde, so düster. Allenthalben begegne ich 
Leute, die mich nicht verstehen, mit denen ich keine Sympathie 
fühle. Ich lebe auser meinem Element — 0 mir gehet es nur 
wohl, in Ihrer6 Nähe! — Lebe froh, lebe vergnügt (két szó 
törölve)!

Ich werde mein Leben doch auf eine gewaltsame Art enden 
— das sehe ich voraus.

La vie me paroit une charge insurmontable.'
l c h a) ’Lieber Paul (2 sor törölve).

a) Széchenyi a láhúzása .

1 Széchenyi volt inasa, akkor a cenki kastély állandó őrizetével volt 
megbízva.

2 így töltöm el éjtszakáimat Nagycenken.
:1 A jó ember semmit eem tud, még írni sem.
* Türelemmel kell lenni.
5 Pál bátyja birtoka.
* T. i. Crescentia.
7 Az élet nekem legyőzhetetlen tehernek látszik.
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Ob (rövid név törölve) so ehrlich ist? 0 gewiss nicht------
Es ist ihm gleichgültig (3 sor törölve).

Es belebt mich zu neuer Kraft, wenn ich mir wiederhohle 
was sie den letzten Tag i n  O f e n a) gesagt.

’Mein erstes, mein letztes Geschäft im Tage ist Gebet für 
Sie“ —

Sprach mit Emily1 über die Degradation des Landes, que 
les hommes nous manquoient2 —

dass die Erziehung so unendlich fehlerhaft ist ect. endlich
I c h , a) Du liebst gewiss Deine Kinder; — wer ist der Mann 

in Hungarn, den Du so vollkommen, oder passable findest ’dass 
Du wünschtest, Kálmán3 werde ihm einst gleich?

S i e , a) Du! Mit einigen Errata jedoch, die man corrigiren 
müsste ect.

Es machte mir nicht so viel Vergnügen, als eine Weh
mütige Empfindung. — Wenn der arme Knabe, so unglücklich 
wird, wie ich mich fühle . . . dann wäre es besser, er stürbe 
früher . . . Und was das Ausgezeichnete meines Wesens anbe
langt, — so ist — mit allem meinen guten Willen — Gutes zu 
tliun, — mit allem dem Schwung, den ich in meinem Gemüt für 
alles Edle und Schöne habe — das Land wahrlich zu bedauern 
und zu beweinen, — wo es keine andere Muster für Kinder 
gibt, — wie ich, . . . .  wo die Mütter, — die edel und erhaben
denken.........  keinen bessern Mann finden können, — wie
mich! —4

Emily erzählt mir weiters ’Sie habe eine Correspondenz 
gelesen zwischen der Klenau und der Festetich, — in der mein 
Vater die Hauptperson spielt — und unter den Namen ’Lord 
Clarendon figurirt, —. Er liebte die Gudenns, als sie nocli 
Mädchen war, und er unverheiratet. Später heiratete er seine 
Schwägerinn — meine Mutter. Er schwankte zwischen beiden

a) S zéchenyi  a láhúzása .

1 Gr. Széchenyi Pálné, szül. Zichy Ferraris Emília grófnő.
2 Hogy nincsenek embereink.
3 Gr. Széchenyi Kálmán, Pál bátyjának fia.
1 Széchenyi sokszor gyakorolt ily keserű önkritikát maga fölött
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(diese erzählte er einstens mir) — auf einem Ball erschien das 
Mädchen [7] als Venus gekleidet, oder eigentlich nicht geklei
det . .  . meine Mutter aber, damals die junge Wittvve — als 
Diana — keusch und züchtig aussehend. — Seine Wahl war 
getroffen — ect. Viele ähnlichkeit findet man aber zwischen mir 
und ihm. — Er war vielleicht ein besserer Mann, wie ich — 0 
er ruhe sanft — mir scheint aber, — dass er kleinlicher und 
enger dachte, wie ich. — Gott lasse mich stärker endigen, — 
gebe mir mehr Kraft, wie ihm.1

[1828 július 16.] löten früh über Körmönd,1 2 Bőrönd — Szala- 
egerszeg nach Pölöske, meinem Mayorats Gut.

In Bőrönd finde ich den Postexpeditor sterbend. „Ein ganz 
gesunder Mann lässt sich einen Zahn ausreissen, — aus der Wunde 
fliessen über 15 halbe Blut! endlich schläft er ein vor Ermat
tung — das Blut rennt immer, — er schluckt es aber ect.----

Den Abend nach der Puszta Barnak.3 Qu’elle misere ect.

[1828 július 17,18.] 17, 18ten in Pölöske geblieben. — Die 
Verfassung von Hungarn, — oder eigentlich das Verhältniss der 
Bauern zum Grundherrn, — ist so wenig basirt, — dass einen [!] 
liberal und gerecht denkenden Menschen, — eine andere Revenu 
angenehmer seyn muss als ein hungarisches Gut — Voll Wälder, 
Sümpfe, langweilige unwissende und dennoch aufgeblasene Nach
barn, — und allenthalben „Überfluss und Armut Hand in 
Hand“ 4 —

[Recht viele Wachteln gefunden. Das Gut könnte auf dop
pelten Ertrag gebracht werden, wenn man 100,000 Fl[orins] hinein
stecken könnte und wollte. Desshalb habe ich mich entschlossen,

1 Édesatyja élete végét nagy visszavonultságban, vallásos elmélyedéssel és 
rajongással töltötte el.

2 Ekkor indul Fiúméba. Körmend nagyközség (Vas m.), Börönd falu (Zala m.) 
Zalaegerszeg Zala székhelye. Pölöske falu (Zala m.) Széchenyi István birtoka.

3 Barnák puszta (Zala m.) Széchenyi birtoka.
4 Valóban találó jellemzés az akkori viszonyokról: a jobbágyságról, a nemesi 

birtokosokról és a földbirtok állapotáról.
Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kötet. 15
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wenn es nur irgend möglich ist ’Csokonya1 zu verkaufen, — 
’pour avoir et de l’argent et des Terres2 —] a)

[1828 julius 19.] 19ten von Pölöske weg. Den Abend bevor 
man nach Csakathurm kommt, recht [s] von der Strasse ’St. 
Helena, ein altes Kloster, nun ein Besitzthum und Schloss des 
E[eld] Z[eug] M[eisters] Knesowich.3 Superbe Eichen Bäume: 
allerliebstes Etablissement. Die Nacht fortgefahren — 
Giraffe begegnet. . einen Auftritt mit einem Stuhlrichter gehabt, 
der mit aller Gewalt meinen Namen hat wissen wollen. — In 
aller früh in Agram4 angekommen. Bey Baron Daniel Rauch3 
gegessen, wo Johann Inkei,6 sammt seinem Sohn und Gr. Orsich 
speissten. ’Seit langer Zeit hat man nicht so viel hung [arisch] 
gesprochen, sagten sie. —

Nachmittag weg, — um 10 Uhr Abends angekommen in 
Carlstadt.7 Der Weg allenthalben gut — die Gegend hübsch, 
weit frischer und blühender als ich gedacht. Einen Postillion 
etwas geschlagen . . . mir aber mehr weh gethan als ihm . . . 
Die Nacht fortgefahren und angekommen um 5 Uhr Abends, den

[1828 julius 21.] 21ten in Fiume . . . Keine Briefe gefunden. 
0  Marie, 0 Sophie . . . Keine von beiden schrieb. Ist Cr[escence] 
wohl . . ist sie es nicht? Entsetzlicher Zustand des Zweifels. 
Que le bon Dieu la bénisse.8 Ob man nichts Schlechtes von mir 
wird in dessen erfunden und erdichtet haben. —

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Csokonya helység (Somogy m.) Széchenyi István birtoka. El akarta, 
adni, de nem sikerült, később életjáradékért eladta Lajos bátyjának.

2 Hogy legyen pénzem is, birtokom is.
3 Knesovich von St. Helena, Vinzenz Freiherr, szolgálaton kívüli tábor

szernagy. Csáktornya (Zala m.) közelében Szent Heléna puszta.
4 Zágráb Horvátország fővárosa.
5 B. Rauch Dániel horvátországi földbirtokos.
6 Inkei János ( t 1842) földbirtokos és fia Ede (1803—77) dragonyos had

nagy, később osztrák báró és tábornok.
7 Károly város (Zágráb m.)
8 Hogy a jó Isten áldja meg őt·.
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0 gewiss. Immerhin! Die Wahrheit kommt endlich ----------------
doch am Tag.

Ihre Achtung, ihre Liebe zu verdienen ist die Arbeit meines 
Lebens. — [9]

Oft betrüben mich die finstersten Gedanken (1 sor törölve)
0 wie schwer wird mir das Leben.
[Nugent1 besitzt folgende Güter2 . . . In Belitza3 wohnt der 

Franz Inkei!4 — Seine Tochter heiratete, wider des Vaters Willen 
ein junger Horváth, — soll ein L .........ein T ....................seyn.]a)

In Fiume fand ich Ürményi5 — un homme de beaucoup de 
bonne volonté,6 den August Festetich7 der ein Angagement mit 
der Scarpa hat, femme d’un négocian; einen jungen Bajzát 
[Várady, Gencsy, Pásztory, Gerlitzy —j a)

Aus allem sieht man ’Eine von der Natur verwaiste Lage
und armes L an d-------Eine völlig eingeschlaffene Regierung
.........verdorbne, kindisch schwache Aristocraten — ein mit
Elend kämpfendes Volk . . .

So eben kam die Post aus Hungarn an: für mich ist keine 
Zeile! Marie8 ist doch wenig theilnehmend. —

Je mehr ich Berzsenyi’s Gedichte lese, desto mehr erfüllt 
sich mein Herz mit Wehmuth, dass so wenige hungarisch lesen, 
dass Cr[escence] es nicht liest . . .

Und Berzsenyi“ schreibt auch nicht mehr . . . Ein solches

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Gr. Nugent Laval (1777—1862)altábornagy,hadosztályparancsnok Páduában.
A részletezés elmaradt. Horvátországban Bosziljevo, Stelnik, Kastel

Dubovac; Fiume mellett Tersato; Grafenwarth-Kastel Krajnában.
3 Belitza község (Zágráb m.)
4 Inkey Ferenc (1775—1836) földbirtokos.
5 Ürményi Ferenc (1780—1858) volt akkor Fiume és a magyar tengerpart 

kormányzója.
“ Nagyon jó szándékú ember.
7 Gr. Majláth Antal, Gerlóczy Henrik kormányzósági ülnökök, Várady 

József titkár, Bajzáth Rezső, Pauer Károly fogalmazó, Gencsy József protokollista 
gr, Festetics Ágost, Pászthory László, gr. Török Bálint gyakornokok voltak.

“ Húgától, gr. Zichy Máriától várt levelet.
“ Berzsenyi Dániel (1776—1836) a híres magyar ódaköltő. Költeményeit 

1813-ban Helmeczy Mihály adta ki a pesti és székesfehérvári kispapok áldozatá
ból, 1816-ban pedig második kiadásban. Széchenyi e feljegyzése ie mutatja, 
mily nagyra becsülte a költőt.

15'
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Talent! Denn er ist v e r s a u e r t a) — Kein Mensch e r k e n n t u) seine 
Verdienste.

Tugend ohne Zeugen ist das Erhabenste im Menschen!
Cr[escence] kann sich dessen bewusst seyn, die Gute, 

Heilige!
Jahre lang kann man entbehren, und im Stillen wirken und 

gutes thun, — man hofft aber immer ’endlich den Lohn . .
Ich will in meiner Bahn ehrlich ausharren — Nur soll 

Cr[escence] einstens meinen Werth e r k e n n e n ,a) nur e r k e n n e n  ; a} 

das sey mein einziger Lohn . . .
Die bösesten Ahndungen, dass etwas der lieben guten 

Cr[escence] geschehen ist, foltern mich auf das Peinlichste.
Die Wärme scheint unerträglich zu seyn. Ich leide unend

lich daran.

[1828 julius 22.] 22ten Bey Ürményi gegessen. Die Bekannt
schaft gemacht von Gr[afen] Török, Várady, Gentsy, Bauer — 
Oberst Haberein,1 Oberst L[ieutenant] Franko; —

Fand mich geehrt, — und distinguirt. Badete mich zweimal. 
Fürchte mich im Wasser . . . Bin überhaupt furchtsamer, — die 
Nerven werden schwächer.

Von Gr[afen] Szermas2 viel gehört, ’dass er (72 sor törölve.)
Es macht einen ganz traurig, ’wenn solche Menschen geliebt 

werden können. Es brouillirt einen mit den ganzen Frauen 
Geschlecht. Ein Beweise wie oft die Weiber durch kleinliche 
Schmeicheleyn eher gefesselt werden können, — als durch grosse 
Eigenschaften, Adel der Seele ect.

Mr Smith errichtet eine Papier Fabrick. (‘/2 sor kivágva) 
[11] (1 szó törölve) — ob nicht, sind die Meinungen verschie
den. Franco3 sagt „chi la dura la vince“ — Es durchhebte 
meine Nerven ein seeliger Schauer — 0 Gott, werde ich denn 
(3/4 sor törölve.)

[In Corgnola macht man sehr gute leichte Schiffe.

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 Haberein, Franz Freiherr alezredes, Fiume város parancsnoka.
3 Gr. Sermage Dénes (1801—1870) fiumei patricius,báni táblai ülnök; 1829-től 

felesége Csáky Rozália grófnő (1803—18^2).
3 Franco Konrád 52. gyal. ezr. alezredes: aki kitart, győz.
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Montagnana1 (In der Gegend von Ancona) wächst der beste 
Hanf]a)

[1828 július 23.] 23ten Erwartete ich die Post mit Ungeduld. 
Sie kam, brachte mir einqn Brief von Döbrentei,2 — von Marie 
und Cr[escence] kein Wort. ’Souffrir et se taire’3 —

Mit Maylath nach Martinschitza* — wo ein Lazaret gebaut 
wird — kostet 130/m[ille] C[onventions] M[ünzen],

Bekanntschaft der Gräfinn Nugent5 gemacht. Sonderbares 
Weih! — Wenn ich sie manchmal sehen werde was natürlich 
ist, da in Fiume gar keine Gesellschaft auser sie und Frau von 
Adamich zu finden, und ich doch nicht wie ein Wolf leben 
kann, — so wird gewiss (5 sor kivágva)

Und lebe ich, athme ich nicht durch Dich6 C U  sor kivágva.)
Die Hitze ist in der That unerträglich: ich empfinde eine 

Art Auflösung. Esse nicht, schlafe nicht; mein linker Arm 
verlässt mich.

Nachmittag bey dem englischen Consul Mr Lear7 gewesen. 
Ein alter 76iger puritaner; errinnert auf den alten Franklin.8

Ich bin im Gasthaus des Czaczanich ahgestiegen. War sehr 
zufrieden.

Lear nimmt sich um den hung [arischen] Handel sehr an . . . 
aber wird auch, wegen unserer Apathy verdriesslich . . . und sagt

;i) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Montagnana Város Pádua közelében.
2 Döbrentey Gábor (1786—1851) magyar író, akkor a budai kerület 

tartományi masodalbiztosa. Széchenyi Pozsonyban ismerkedett meg vele. Döbrentey 
tagja és jegyzője volt a M. Tudós Társasági országos bizottságnak. Széchenyi 
a Kaszinó jegyzőjévé is kiszemelte s vele szerkesztette a Kaszinó névkönyvét 
(A Pesti Casino Tagjainak abc szerint való feljegyzése és annak alapjai) 1828 
és 1829ben; továbbá a Pesti Lóversenykönyvet 1827től 1829ig. Irodalmi ügyekben 
Döbrentey volt ez időben Széchenyi első bizalmasa.

3 Tűrni és hallgatni.
* Fiume közelében.
5 Szül. Sforza—-Riario Johanna hercegnő.
* Ez természetesen Crescentia.
7 Leard János consul.
8 Franklin Benjamin (1706—1790) a híres amerikai író, tudós és államférfi.
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’Why, they complain, but wont do any thing . . . There is no 
energy1 ect —

Mr Smith hat einen englischen Werkführer ’Harrison, aus 
England gebracht, um seine Papier Mühle in Gang zu bringen. 
Er kann nichts auser englisch. Hier gab man ihm den Rath, 
’die Landessprache zu lernen, um seine Arbeit zu erleichtern — 
Seine Antwort ’aber welche soll ich lernen? „Es sind ja drey! 
Teutsch, Croatisch, Italienisch? . . . Diess sagt ein Fremder 
in einem h u n g a r i s c h e n a) Hafen!!! In dem E i n z i g e n ,aJ den wir 
haben! —

Den Abend bey der Frau von Adamich zu Nacht gegessen. 
CU sor törölve) lustig. (Néhány szó törölve.) Sie sagt mir 
’Doly vient de m’écrire qu’elle s’ennuit ä mort — qu’elle a le 
’Heimweh, pour l’Italie,2 — Ich dachte mir dabey ’Armer 
C U  sor törölve.)

[1828 július 24.] 24ten (2 sor törölve)
Viel geschwommen — aber auch viel Wasser getrunken. 

Zufuss nach dem Schloss Tersat3 [13] gegangen — in der aller 
grössten Hitze. Lange in der Vorhalle einer Kapelle geblieben —. 
Inbrünstig für das Wohl der Cr[escence] die Allmacht ange- 
flehet — (3V2 sor törölve)

Der Aufenthalt des Palatin im Jahr 1827 kostete der Stadt 
Fiume 11000 Ű Conventions] M[ünze] — 14 Tage wurde der 
Handel gesperrt, — um den kommenden Hafer, den ßauern- 
Pferden zu verfüttern, damit S[eine] K[aiserliche] H[oheit] von 
Carlstadt bis Fiume in 972 Stunden anlangen könne! C’est une 
bonne maniére de faire connoitre un pays ä son eher Prince!!4

[1828 július 24.] 24ten um Mitternacht auf einen kleinen Bot 
von Fiume weggefahren, —· selbst gerudert. Gegen 6 Uhr mor

aj Széchenyi a láhúzása .

1 Ja, ők panaszkodnak, de nem akarnak semmit sein megtenni . . . 
Nincs erő.

2 D o ly  ép p en  m o s t azt· írja nekem, hogy halálosan unatkozik, hogy hon
vágya van Itália után.

3 Község Fiume közelében a Frangepánok várával.
4 Ez egy ország megismertetésének jó módja a kedves hercegével!!
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gens angekommen in dem unbedeutenden Hafen von (üres),1 
— sodann zu Fuss nach

[1828 július 25.] 25ten Albona2, das grösstentheils dem Grafen 
Batiala gehört. Stadt liegt sehr hoch. Arridität. Von Albona auf 
sehr schlechten Pferden aber meistens zu Fuss nach Dignano3 — 
Steinigte Gegend. Empfindlicher Wassermangel. Ungeheuerer Lärm. 
[Kenne nichts Unangenehmeres, als zu viele Leute versammelt —; 
Auflauf — Lager, — Festlichkeiten. On erőit, que c’est amüsant, 
et au fond c’est ne l’ai pas —; on n’a seulement pas le courage ä le 
dire, — comme on n’ose rien dire contre Goethe en Allemagne 
et contre Walter Scott en Angleterre.4]a)

[ 1 8 2 8  július 26.] 26ten Recht früh nach Pola.5 Das Amphitheater 
ist das Einzige Sehenswerthe; und auch das nicht besonders. — 
Überhaupt, wie wenig in der Welt gewährt den Genuss den 
man sich versprach — wie wenig lohnt die Mühe und Arbeit, 
die man sich gab! Es scheint als ob das grösste Glück, nur in 
dem Reich der Sehnsucht,' der Hoffnung und der Einbildung zu 
finden wäre.

Einen Brief an den Grafen Lombardo — den ich nur beym 
Weggehen abgab —

Zur See nach Rovigno,6 in einem Fischer Bot. Unglaublich 
Gutes Wetter und Guter Wind, — nur die Hitze unerträglich.

Im Wirtshaus in Rovigno abgestiegen; mit dem Wirth, der 
eben schlief unendlich gezankt, — meinem Hirschfänger ziehen 
wollen, Zusammenlauf von Tausenden Menschen —. Endlich 
übergab ich meinen Brief an den H[errn] Giovanni Borghy, 
einem Medicinae Doctor, — ich logirte mich in sein Haus. 
Sehr schönes und ziemlich zweckmässiges Gefängniss. Schöne

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Valószínűleg Rabaz Istriában a Quarneroi öböl partján.
5 Rabaz közelében.
3 Albonatól délnyugatra Istria délnyugati részén.
* Azt hiszik, hogy ez mulatságos és alapjában véve nem az, csupán csak 

nincs bátorság ezt megmondani, aminthogy Németországban nem mernek semmit 
sem mondani Goethe, Angliában Walter Scott ellen.

5 Város Istria déli csúcsán.
“ Város Polától északra, Istria nyugati partján.
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Kirche — Schöne Aussicht. Nachmittag machte ich mit dem 
Arzt seine Kranken Besuche, ich als hungarischer Arzt, — auch 
hey einer Gräfinn gewesen, die und deren Familie ganz Bäuerisch, 
— sie aber einer Madonna ähnlich sah — Ohne der Cr[escence] 
ähnlich zu sehen, errinnerte sie mich an sie ganz gewaltig —. 
Blass, in der Hoffnung, und so weiblich, so sanft, —. Mein 
Herz blutete —

[1828 júliue 27.] 27ten zur See nach Parenzo,1 — von da zur 
See nach Citta Nuova1 mit einem Brief an die Herrn Paule
tichy. Sie sassen heym Essen ■—, nötigten mich zu essen. Auf 
dem See, sah ich tief im Land gewaltigen Rauch. Auf einmal 
stürzt ein von Sonne abgebrannter und durch Arbeit abge
magerter junger Mann (toil worn1 2) in das Zimmer, — und 
meldet, mit theatralischer Eloquenz, dass ein Wald brenne, — 
200 Menschen bereits arbeiteten um es zu löschen, — dass die 
Flamme aber rasend um sich griff . . .  er sprach das Amaza- 
mente classisch aus — Es schien mir eine vortrefflich gespielte 
Szene, aus einer Tragödie. Nun entstand Lärm, — die Glocken 
[15] tönten, die Trommeln wirbelten. Der 84 Jährige Bischof, 
roth wie ein Krebs, blickte beym Fenster heraus, und stöhnte 
weinend ’che povera Gente’ — Alles lief mit Sensen, Speren, 
Hacken gegen das Feuer, — Ich ging auch in der grössten 
Hitze —. Es war nicht so arg, gegen Abend wurde es erdrückt. 
Ich kehrte heym Mondschein alleine zurück, — an den Ufern 
des Porto Quieto.3 Den das Feuer war auf 2 Stunden Entfer
nung —. Ich versank in tiefe Träumereyen, — Krampf und 
Todt im Herzen. Ich fühlte die tiefste Sehnsucht (2 szó törölve)4 
ein unüberwindliches Heimweh aber nicht nach einem Lande, 
sondern nach Ihr —. 0, betete ich, der Allmächtige überhäufe 
sie mit seinem Segen — und zertrete mich — wenn mein Leben 
nicht gar zu lange währt —, das ist das Einzige das ich bitte —. 
Im Nachhause gehen, litt ich den brennenden Durst, — An der 
Thüre eines einschüchtigen Hauses stand ein junges Mädchen,

1 Város Istria nyugati partján.
2 Munkától elcsigázott.
3 A Quieto folyó torkolata.
* Crescentia után.
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mit sanften, gefälligen Gesichtzügen; — verneinte mir aber das 
Wasser um das ich sie bat, mit Kälte und harten Worten —, 
0 Cr[escence] hätte mir gewiss welches gegeben —. Wie oft 
Doch, Engels Züge ein hartes ungefühlvolles Herz — verbergen —

Ganz erschöpft im Meere mich gebadet —

[1 8 2 8  július 28.] 28ten In aller früh zu Fuss nach Buje,1 
Links von Citta Nuova an der Seeküste gegen Pirano ist das 
Gut ’Daila’ des Grafen Grisoni, einem der reichsten Leute in 
Istrien — das best und vernünftigst bewirtschaftete. — —

Von Buje nach Pirano1 2 gefahren. Die Meer Salz Etablisse
ments von Siciola recht interessant. Gerade als ich ankam, 
ergriff uns ein fürchterlicher Orcán, — dessen ähnliches ich 
beynahe nicht sah —. Ein Maut Einnehmer fand Taback bey 
mir, den ich in Fiume fand und kaufte. Musste Strafe von 
3 fl[orins] Conventions] M[ünzen] bezahlen, däs ich mit inner
licher Indignation, aber ganz gelassen geleistet habe —

In Pirano: sah ich das Schif an, das für dem Vice König 
von Egypten in Venedig verfertiget wurde und mit österr [eichischer] 
Mannschaft bemannt ist — eine Fregatte, 60 Kanonen ’Etician’ —

II faudroit respecter, selon moi, beaucoup plus l’opinion 
générale.3 Wir sind Neutral, sagen wir, hätten wir aber denen 
Griechen eine Fregatte gebaut? —

Über Capo d’Istria4 nach Triest.
Meine Reise von Fiume durch, oder eigentlich um ganz 

Istrien herum bis Triest kostete 227, 30 fl[orins] W[iener] 
Wä[hrung] und wieder Fiume zurück. Nicht viel für einen 
reichen Mann, — aber dennoch viel für so kurze Zeit, für einen 
einzelnen Mann, mit einen Bedienten, — ohne allen Luxus, und 
Bequemlichkeiten.

Wie wenig kann man doch ohne Geld! Und wie viele Leute 
würden ganz ignorirt gewesen seyn, — die berühmt geworden 
sind, — hätten sie kein Geld gehabt! II faut avoir une force

1 Város Istria északnyugati részen.
2 Istria északnyugati részén a tengerparton.
3 Sokkal jobban tiszteletben kellene tartani, véleményein szerint, a köz

véleményt.
4 Város a Triesti öbölben.
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morale extraordinaire, surtout quand on a la santé affoiblie, 
de pouvoir étre quelque chose sans argent — l1 —

In Istrien sind die Leute im Ganzen mit der Regierung 
zufrieden — freylich klagen auch viele — Wo ist das aber 
nicht, in welchem Lande unter welcher Regierung? — Von der 
Einheit Italiens träumt und faselt beynahe kein Mensch —. 
Leben in der Idee zerstückelt, zu seyn —! Könnte der abge
hauene Kopf, lange denken, und den Rest des Körpers sich 
bewegen, und fortleben sehen, — es wäre eine entsetzliche Empfin
dung! — So muss Italien, so muss Pohlen, so muss Deutsch
land1 2 fühlen! —

Erschreckender Wasser Mangel. Die Regierung würde gut 
thun, — mehr auf grosse Cisternen auszugeben; [17] die ein
malige Ausgabe würde — sich mit 50 proc[ent] verzinsen. — 
Fleiss der Leute gross —. Moralität, besonders mit (1 szó 
törölve) eigentlich gut — und streng. . . In Rovigno sah ich 
indess dennoch 4 Gesellen, — die wegen (3/4 sor törölve)

Die armen Leute klagen über den Schweiss mit dem sie 
sich Brodt erwerben müssen; — 0 wenn sie wüssten, — wie 
das gar zu leicht erworbene Brodt fade schmeckt —

Alles was leicht zu gewinnen, ist nicht so wünschenswerth, 
— als das, was nur durch Arbeit, Fleiss und Ausdauer gewon
nen werden kann. Die Liebe! Und nichts schmeckt so süss, als 
das mit Lebens Gefahr errungene! —

In Triest bey dem Schwarzen Adler abgestiegen. Die Stadt 
gehet unglaublich vorwärts. Grosser passiv Handel, — gar kein 
Activer.

[1828 július 29.] 29ten In Triest. Reyer (Constantin)3 During.4 
Weingarten. Hoffmann.

Je mehr ich sehe, desto mehr bin ich überzeugt, dass mer- 
cantilischer Hinsicht für Hung[arn] nicht viel zu hoffen ist;

1 Kell az embernek rendkívüli erkölcsi erejének lenni, főként mikor az 
egészsége meggyöngül, hogy valami lehessen pénz nélkül.

2 Olaszország, Lengyelország úgyszólván teljesen szét volt darabolva, 
Németország is sok-sok államra volt tagolva.

3 Reyer Constantin triesti kereskedő.
4 During Georg ezredes az angol konzul.
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auser wir bekommen die Mündung der Donau. Alles übrige ist 
gegen Strohm, — gegen die Natur. It will not do. —1

Ich muss Csokonya verkaufen um 800,000 fl Conventions] 
M[ünzen], — denn ich muss ganz unabhengig seyn. Das Sicherste 
ist, wenn man Geld hat und Güter hat.

II Casino Vechio, zahlt des Jahres 25 fl 
,, „ Tedesco „ ,, ,, 16
,, ,, Gieco ,, ,, ,, 10

della Stella polare 
Austriaco 
Minerva

Allenthalben sind die Locale recht niedlich. Niergends ist 
ein restaurateur.

Keiner der hung [arischen] Weine hat in America Anwerth 
gefunden.

Fiume, — wegen den Inseln Cherso und Veglia, ein mise
rabler Hafen

[1828 július 30.] 30ten Triest

[1828 július 31.] 31ten Abends mit der Diligence2 weg. Unan
genehm au possible.3 Der Conducteur besoffen.

’In Hungar[n] kann nie etwas Gutes geschehen — es ist 
nicht ein Sinn ’Es gibt zu viele Religionen’ —

[1828 augusztus 1.] lten August angekommen in Fiume. Ürményi 
edel denkend, aber nicht tief. II fait un Apelle ä la magnani- 
mité de la nation hongroise pour faire aller le commerce de 
Fiume!4 Das wird, das muss fehlschlagen.

[Briefe gefunden. Die lebhafte Ahndung gehabt ’dass (3/4 sor 
törölve.)a)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Az nem megy.
3 Postakocsi.
3 Végtelenül kellemetlen.
4 A magyar nemzet nagylelkűségét felhívja a fiumei kereskedelem fel

virágoztatása végett.
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[1828 augusztus 2.] 2ten Fiume, Auf dem Schif Erminia in 
die See gestochen. Gute Empfindung.

[1828 augusztus 3.] 3ten Fiume. Im Ganzen bin ich mit meiner 
Reise um Istrien zufrieden, so wie ich überhaupt zufrieden seyn 
kann. Was mich aber treibt und bewegt ist eigentlich kein 
Interesse an irgend etwas, — aber ’Um mir, und meinen Gedan
ken zu entfliehen — denn ergreift mich einmal der Wahn — so 
schiesse ich mich todt — Wahnsinnige Liebe ist — der Quell 
aus dem alle meine Handlungen quillen. Oft schwingt sie 
mich zu dem Höchsten, und ich bete Cr[escence] [19] mit der 
Reinheit eines Engels an — oft (1V2 sor törölve); — oft denke 
ich ein Narr zu werden —. Im Ganzen ist mir das Daseyn 
eine Last, ein Eckel — und fühle mich abzehren, worüber ich 
mich freue, — Alles was ich beginne ist seuftzend und mit 
Anstrengung vollbracht —. Und was Hungarn anbelangt — 
so fühle ich mit jedem Tag mehr, dass es ganz todt ist, und 
ich und meines Gleichens gegen Strom schwimmen — und am 
Ende ersaufen müssen. Meine Gesundheit ist auch ganz erbärm
lich — Ich leide an einer gänzlichen Decomposition — Ich 
gestehe ich,a) ich fürchte mich auf die Zukunft.

Diner bey dem Gouverneur. Qu’il a peu d’esprit, — et quel 
genre diabolique.1 Und er ist einer unserer Bessern.

[1828 augusztus 4.] 4ten In Buccari und Porto Re2 gewesen. 
Allenthalben ungünstige Localität.

Von Marie Z[ichy] und S. M.3 Briefe bekommen. (1 szó 
törölve)4 ist wohl. Sie wird den Winter in Wien zubringen, 
und mich vermeiden, und kalt behandeln ’pour montirer que je 
lui suis indifferent.5 — Sie wird ihre Reputation auf meinen [!] 
Grab aufrichten —. Immerhin. Wenn es nur nicht zu lang währt.

Ich bin recht krank — Wohin ich mich wende, ist es finster.

a) e i  h e ly e tt.

1 Kevés szelleme van és mily ördögi életmódja.
2 Az egyik város, a másik község Fiúmétól délre a tengerparton.
3 Sophie Micherl, azaz gr. Esterházy Mihályné.
4 Crescentia.
5 Hogy megmutassa, hogy én előtte közömbös vagyok.
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Auf jeden Fall werde ich den kommenden Winter in Pest 
zubringen.

[1828 augusztus 5.] 5ten In Fiume geblieben.

[1828 augusztus 6.] 6ten auf einen kleinen Bot mit Adamich 
und Sohn nach Capricio.1 Zu Pferd nach Veglia,2 — sodann nach 
Smergo3 auf einen Schifferbot. Zu Fuss endlich über eine bedeu
tende Höhe, nach Cherso,4 und dort bey die [!] Gebrüder Lion 
abgestiegen. Es war Markt. Wir gingen zu einen [!] Taschen
spieler; ich wohnte bey, ganz matt —, des Nachts nach Vallon,6 
ein Landhaus der Herrn Lion.

[1828 augusztus 7.] 7ten mit Tages Anbruch, zu Fuss den 
Landsee ’Lago die Vrana di Jessero,6 angesehen, — sodann 
über Cherso, Veglia Capricio nach Fiume zurück.

Ganz matt angekommen. Meine Nerven sind so schwach, 
dass ich mich von allem fürchte, immerwährende Ahndungen, 
von allem was geschehen könnte empfinde, — und mit allem 
meinen Eckel für das Leben, — einen dummen und ärgerlichen 
Abscheu für den Tod empfinde.

In Dobrigno,‘ so wie überhaupt auf allen beyden Inseln sind 
vortreffliche Pferd[e] fürs Gebürg. —

Viel Arridität, aber mit allem dem, Gut cultivirte Strich- 
Landee[?]: Die Armuth nicht auffallend. In den Einwohnern,— 
die Gastfreundlich sind, groser Hang ’Mit Hungarn einverleibt 
zu werden’ — Gut wäre es, wie immer die Inseln weder reich 
noch in anderer Hinsicht besonders wünschenswerth wären. 
Die Gruppe der Inseln heisst ’Isola Carnere [Golfo de Quar- 
naro]a) — von den vielen Schiffbrüchen und M e n s c h e n f l e i s c h ,b) 
was es verursachte und verzehrte —.

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e . b) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Veglia szigetén falu.
2 Város a hasonlónevü szigeten.
3 Falu Cherso szigetén.
4 Város a hasonlónevü szigeten.
6 Falu Cherso szigetén.
6 Tó Cherso szigetén.
7 Veglia szigetén.
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Beinahe in jeder Insel haben die Leute verschiedene Böte, 
— oder Nuancen derselben —, .et toujours pour cause certaine, 
zwar helfen sie nicht immer ab — aber es ist das Bedürfniss 
da —. Ce la peut donner ä penser,1 —. Und so in allen Din
gen! [Z[um] Beispiel] die Zopolo, Schif mit einer Kreutz- 
stange.]a) [21]

Je me sens extremement brouillé de Santé, de reputation 
et de fortune. On passe la moitié de sa vie ä faire de bétises, 
et l’autre moitié ä les reparer —,2

[1828 augusztus 8.] 8ten morgens recht ernstlich überdacht 
und eingesehen, wie schwach ich bin — wie (V4 sor törölve.) 
Ich kann es nicht läugnen (1 sor törölve) mit einem Wort 
(1V2 sor törölve).

Ich fing mich an zu schämen, — vielleicht das erste Mal, 
(3 sor törölve)

Aufhören will ich also von allen weiteren Jeremiaden, 
Lamentationen und mich Unglücklich Hihlen. Ein edler Stolz 
belebe mich. (3 sor törölve.) Hingegen soll jeder Schritt meiner 
irdischen Reise, — jede Minute meines Lebens der erhabensten, 
der uneigennützigsten, der reinsten Liebe, die je ein Mann für 
ein Weib gefühlt hat, gewidmet seyn. Ihr Herz, Ihre Achtung 
zu erlangen mein einziger Zweck, mein einziges Ziel! Verbannt 
sei demnach alle Schwäche.

0 wie schön ist der Vorsatz, und wie unendlich schwer zu 
erfüllen! Der es nicht kennt — ahndet nimmermehr die Macht 
der Liebe. Wahrlich sie hebt die Welt aus ihren Angeln.

Durch die Minerva recensirt worden,3 — sie verstehen

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 E z  g o n d o l k o z n i  v a l ó t  adhat.
2 Rendkívül megrendülve érzem magam egészségben, hírben és vagyonban 

Az ember életének felét eltölti azzal, hogy ostobaságokat követ el és a másik 
felét, hogy azokat jóvá teszi.

3 A F e l s ő  M a g y a r - O r s z á g i  M in e r v a .  Nemzeti folyóírás. Kassán. Kiadta 
E'linger István, szerkesztette gr. Dessewffy Józsefnek irányítása mellett titkára, 
Dulházy Mihály. Az 1828. évi júniusi füzet közölte Széchenyi kérését jobb 
boríték alkalmazására s a szerkesztőség hét helyéhez jegyzetet fűzött. Lásd 
a Függelékben.
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weder Spass noch Ernst. Wie froh werden aber manche seyn 
’dass ich, soit disant, einen Hieb bekommen habe.

Die Generale Ansicht meiner Reise ist, ’dass wir durch 
Fiume nie einen brillanten Handel haben können,1 so wie sich’s 
manche träumen, — aber dass es viel besser gehen kann als es 
jetzt gehet, — und nicht nach der Ansicht der Jenigen, die 
sagen ’Es wäre nicht das Mindeste zu machen.

So wie aber die Sachen stehen, wäre notwendig
a )  dass der Hafen von Fiume durch einen Molo erträglich 

gemacht werde, da die Fiumara nichts taugt.
b )  dass die Culpa bis Sziszek2 regulirt werde, aber d u r c h  

S a c h k u n d i g e .il) Jetzt macht man das Bett breit, — verliert 
Wasser ect. [23]

c )  dass die Brücke von Warasdin und Dörnye3 gemacht,, 
und Chausséen von diesen beiden Örtern bis Carlstadt gut 
gemacht werde, — sodann die Comitats Wege von Pest, und 
Oedenburg bis Warasdin.

d )  Sollte die Louisen Strasse gekauft werden — was fűi
den Augenblick überflüssig ist — so gehet sie zu Grunde, auser 
der Gouverneur von Fiume wird zugleich Obergespann von 
Agrainer Comitat — Oder es wird das Severiner4 Comitat wieder 
errichtet. —

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 Széchenyi ezt a véleményét később Kossuthtal szemben is épígy hangoztatta.
J Sziszek város a Kulpának a Szávába torkolásánál.
3 Varasd horvát város a Dráva jobbpartján, Drnje horvát község a somogy- 

megyei Gyékényessel szemben.
4 Mária Terézia 1776-ban a fiumei kikötőt a triestihez hasonló szabadalom

mal ruházta fel és kormányzójává gr. Majláth Józsefet nevezte ki; Fiúmét, 
Buccarit és Portorét közös kormányzó alá helyezte; elrendelte egyúttal, hogy 
külön kereskedelmi kerület is .alakíttassák. Majláth arra törekedett, hogy e kerü
let, továbbá a Kulpa-folyótól és Károlyvárostól kiinduló út a kormányzóság 
hatásköre alá kerüljön, ezért egy külön megye (Szeverin megye) alakítását java
solta, de ezt a javaslatot som Horvátországban, sem Fiúméban nem akarták. Mária 
Terézia jóváhagyta ugyan a javaslatot, de Horvátország és Fiume is tiltakozott 
ellene. Majláthot beiktatták ugyan az új főispánságba, de 1779-ben Mária 
Terézia Fiúmét és kerületét mint külön testet Magyarországba bekebelezte. 
II. József Szeverin megyét a fiumei kormányzó alá helyezte, de 1786-ban a 
megyét feloszlatta. (Magyarország Vármegyéi és Városai, Fiume. Fest Aladár: 
Fiume története.)
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e )  Carlstadt muss aufhören eine Festung zu seyn, — denn 
sonst können keine Magazine von Stein gebaut werden. Steyer- 
markt zahlt aber, — oder eigentlich Krain, — 40/m[ille] 
fl[orins] des Jahrs, — damit Karlstadt conservirt werde. Das 
Aerarium gibt einige Hundert Gulden, z u r  A u s s w e i s u n g  d e r  
W ä l l e ,a) und steckt das übrige im Sack. Deshalb . . . wegen so 
einer Miserabilität muss der hung [arische] Handel stocken!

Allenthalben sehe ich die grösste Mattigkeit, Schlaf und 
Marasmus —. Ob man s i e :i) aus der Lethargie wecken kann?

[1828 augusztus 8.] 8ten Abends mit Ürményi v o n  Fiume weg.

[1828 augusztus 9.] 9ten 1 Uhr in Karlstadt angekommen. 
Auf dem Wege den G[eneral] Haugwitz1 begegnet. In Karlstadt 
den Nugent,2 von Wien kommend angetroffen. E r a) ’wie haben 
Sie meine Frau in Fiume verlassen? l c h a) Sie ist ja in Triest.' ·1' 

Er machte ein Ellenlanges Gesicht — Sie erwartete ihn 
nicht so früh (3/4 sor törölve).

Den alten Oberst Dotzy3 sammt seiner hübschen Tochter 
Henriette kennen gelernt. Oberstuhlrichter Miksits, — ein super
ber Kerl! Je l’envie.4 Ein Kraft Mann.

Den Abend mit der Generalin Yeyder5 nach Rechicza6 zur 
Gräfinn Johann Draskovich geborne Baronne Kulmer7 gefahren. 
Er war abwesend. — Güte Leute. Alle derangirt. Hof-Leute. 
Kein Tropfen Constitutionelles Blut.

[fand folgende Rankenpflanzen,8 Gaisblatt, Periploca Graeca, 
Aristolochia, Yin Vierge, Clematis]a)

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Gr. Haugwitz Eugen tábornok Alsó-Olaszországban.
2 Gróf Nugent Laval altábornagy páduai hadtestparancsnok. A Napóleon 

elleni 1809. hadjáratban János főherceg vezérkari főnöke volt, 1825-ben honfiú- 
síttatott.

3 Dóczy Antal mérnökkari ezredes, Károlyváros parancsnoka.
4 Irigylem őt.
5 B. Veyder Károlyné, a károlyvárosi dandárparancsnok felesége.
8 Károlyváros közelében.
7 Gr. Draskovich János (1770), magyar főrend, felesége, született Kulmer 

Franciska báróné (1788).
8 Indás (felfutó) növények.
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[1828 augusztus 10.] lOten Installation des neuen Carlstadter 
Bischof[s];1 Lange Ceremonie. Langes Diner. [Ein ewiges 
Bogzsivi (Az Isten éltesse) machte mich ganz matt und krank. 
De bőire la santé est affreux, mais encore de la bőire avec du 
mauvais vin2 —] al

Keine leise Idee von Hungarismus; als ob Hungarn nicht 
existirte!

Jelasich3 ist der weggejagte Professor. Genie Mann. Ich 
wohne in d e r  W o h n u n g h) des Grafen Scribansky, Conscriptor 
aus Fiume. — Gab mir interessante Data.

Der Ingenieur der die Culpa regulirt heisst4 —
Der Mann der die Aufsicht über die Louisen Strasse hat 

heisst4 —
Von Carlstadt bis Sziszek sind auf der Culpa über 20 

geographische] Meilen.
\ G e d a n k [ e n ]

Ein Mensch erkenne sich,5 seine Lage, Verhältnisse ect und 
baeire sein Glück, oder wenigstens seine Zufriedenheit auf diese 
’Erkenntniss — Z[um] B [eispiel]

Einer mit schlechte [!] Augen, — lese nicht viel bey der 
Nacht ect

Ein Land, — um es zum höchstmöglichen Glück gebracht 
zu werden — muss auch ganz und gar erkannt werden —

Nirgends Illusionen.
Immer mit einen Kränkern, Unglücklichen sich vergleichen. 

Content de peu0
Für das Vermögen ist Banqueroutte nicht so gefährlich, 

wie ein langsames ärmer werden; denn man nimmt keinen 
Gewalt Entschluss, et c’est la pointe.]a) [25]

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e . b) Szécheny i a lá h ú z á sa .

1 Mussiczky Lucian.
5 Inni valakinek az egészségére, borzasztó, de rossz borral inni még inkább.
3 Jellachich Lajos, zágrábi jogtanár és táblabíró a kimutatások szerint 

1824-ben vesztette el állását.
4 Alább kiírja a nevet.
5 Látható, hogy Széchenyi az önismeret fontosságát már ekkor is 

hangoztatta.
“ Kevéssel megelégedett.

G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 16
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(V3 sor törölve)

[1828 augusztus ll.] Ilten In Begleitung von Ürményi und 
’Heinrich Mixich Oberstuhlrichter’ nach Rechiza,1 dort gefriih- 
stückt. Links von der Strasse den Jamnitzer Sauerbrunnen 
angesehen. Weder Localität noch Wasser besonders gut; kann 
sich nicht erheben.

[Tomekovich ist der Porcelán Mann.
I ’weil mein Gesicht Hypocrit ist — dafür 
j kann ich nicht.

I ’weil ich nicht immer geschwiegen habe — 
I dafür kann ich!]a)

Diese Reise nach Sziszek unternahm ich, — um die Culpa 
zu sehen, — in wie weit sie schiffbar, — und ob ihre Verbindung 
mit der Save vortheilhaft ist. Hindernisse sind Einige in Corana 
(Wasser Mangel) in Szredichko,2 Untiefen, Felsen ect. Und noch 
an mehreren Orten. Im Ganzen ist der Fluss sehr gut schiffbar, 
allenthalben tief und sanft; manchmal tritt er auf eine unge
wöhnliche Höhe aus seinem Bett. Zu machen wäre sehr viel, — 
und von Sziszek bis Carlstadt kann man die Comunication von 
Schiffen bis 3000 Metzen und auch darüber, sicher stellen. 
Warum es bis jetzt nicht geschah sind die Ursachen, — das 
heisst warum es bis jetzt nicht vollbracht ist, denn Zeit und 
Arbeit und Geld wurde hinlänglich verwendet —

a )  dass die Protectoren der Sache, absolut waren — keine 
Opposition litten und deshalb die Sache nur einseitig betrieben,

b ) dass die Projectanten, — wie man das Werk der Regu
lation vornehmen soll — theils gar nicht an Ort und Stelle 
waren, — theils die Sache gar nicht verstanden, als Swoboda, 
Charpentier, Mamola ect.

c) dass die Exequenten, wenn auch im Anfang enthusiasten 
und ehrliche Leute, — im Gang der Zeit lau wurden, und 
bemerkten, dass es das beste ist was man thun kann, um 
schlecht entworfene Pläne nicht wieder aufzugeben, die Arbeiten 
so lange zu trainiren, und die bedeutenden Dieten so lange zu 
ziehen wie nur immer möglich;

a) A z o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Község Károlyváros közelében a Kulpa balpartján, közelében Jamnicza falu. 
* Korana a Kulpa jobbparti mellékfolyója Károlyváros előtt. Sredicko 

helység a Kulpa balpartján északi kanyarulata körül.
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d )  die Opposition vieler reichen Kauf Leute, — die nur 
dabey gewinnen und dadurch leben, dass die Culpa nicht regu- 
lirt ist.

Um zu recapituliren. Es müsste also, um an allen diesen 
zu helfen

1° Eine Deputation mit einem Kräftigen Presidenten zu 
dieser Arbeit ausgesendet werden, die sodann seine [!] relation 
dem Landtage öffentlich machen muss — denn auf diese Art 
muss die Indolenz und Maleversation aufhören, und es ist Ehre 
und Preis zu erwarten.

2° Müsste die Sache nicht überhudelt werden — kein Geld 
gespart — und besonders alle falsche Systeme aufhören, wodurch 
der Handelsmann seggirt1 wird, denn nichts in der Welt hindert 
den Handel mehr, als das Überwinden von Schwierigkeiten. 
Es ist gerade der entgegengesetzte Pall, wie in der Liebe. In der 
Liebe facht die Schwierigkeit die Leidenschaft [27] nur immer 
mehr an, — in dem Handel tödtet sie jede Industrie. Was hat 
aber ein Handels Mann [Z[um] Bfeispiel] von Temesvár]a) bis 
Sziszek mit seiner Waare für Noth, und Plage! Kommt er 
endlich dahin, so muss er ’überladen, — alle Augenblicke e t w a s  

z a h l e n , h) — zwar wenig, aber u n a n g e n e h m ,b) * * * * Monate lang war
ten bis er fortkommt, ect.

3° Müsste zur Conservirung des Gemachten eine Comission 
solange bestehen und dem Landtage seinen Rapport machen bis 
die Sache im Gang und Leben ist.

Nun ist immer das ’Consilium’,2 das alles betreibt! Und 
welch schläfrige Behörde ist sie —! Die besten Leute werde[n] 
employirt, aber geradetzu um solche Dinge zu treiben, die sie 
nicht verstehen. Z[um] Bfeispiel] Gr[af] St. Chaky ’in comer- 
cialibus, — was würden Baring,3 Harman ect datzu sagen?

Von Fiume bis Sziszek ist also Eins und das Andre zu 
machen, — was den Handel etwas beleben kann; — schöne

a) Az o ld a llap ra  jegyezve. b) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Sekiert =  zaklatni.
3 T. i. a helytartótanács. Gr. Csáky István, a helytartótanács tanácsosa

volt a kereskedelmi ügyek előadója.
3 Baring ez időben világhírű kereskedőcég, amelynek vezetői az angol

politikában is szerepeltek.
1 6
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Früchte erwartet man aber umsonst. Wäre der Ausfluss der 
Donau unser, dann könnte man um etwas mehr hoffen, — 
Glänzendes sehe ich aber nirgends, wie der gutherzige Ürményi —

Ich möchte mich nicht gerne damit befassen, um nicht 
immer gegen den Strohm zu schwimmen, und nicht allenthalben, 
meine Bäume in felsigen Boden zu setzen.

Wir sind lange auf der Culpa gefahren. Unleidliche Hitze, 
— miserable Schifsvorrichtung — Gegend äuserst lieblich, grün 
und angenehm. In Pokupsko1 gegessen — Spät in einem alten 
dreyeckigen Schloss bey Sziszek angekommen und geschlafen. 
Der Castelan ist 107 Jahre alt. Mich so wohl befunden, wie 
lange nicht — In der Culpa mich, mit unendlichem Genuss 
gebadet.

[Rauchmüller* ist der Mann, der die Regulirung von der 
Culpa anordnet.

Die Oberaufsicht der Louisen Strasse hat der ’Director 
Strechko.

Nugent kaufte von der Kammer das alte Schloss ’Dubo- 
vátz, — ganz nahe bey Carlstadt. Cornme eile en rira! —

Hauptmann Valerio3 ist der Mann, der den Grafen Denis 
Szermage, der seiner Frau den Hof machte, — einen Schilling 
gehen liess.]a)

[Die 3 reichsten Getraide Händler in Sziszek sind Juda, 
Bitroff, Kern —

Die schmalen Schife heissen Tombass.]!,)

[1828 augusztus 12 ] 12ten Nach Agram. Lange nicht so gut 
gefahren. Mixich und Keresztúri allenthalben mit. Sie machten 
die honneurs von dem Comitat.

Der Erstere empfänglich für alles Schöne, ein Mann wie er 
seyn soll. Rein in Denkungsart, und Sitten. Ich frug über Eins 
und das Andere nach — über (1—2 szó törölve) im Lande ect. 
Als ich von (1 szó törölve) sprach, sagte er: Ich glaube, dass 
uns noch immer etwas anderes und höheres (1—2 szó törölve)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Falu a Kulpa balpartján, a Károlyváros és Eszék közti félúton.
5 Rauchmüller Ferenc vízműépítészeti igazgató.
3 Valerio Gyula a 43. gyalogezred kapitánya.
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fesseln muss, bevor wir herunter sinken Thiere zu werden, — 
Wie frappirte mich das in dem Munde eines ’Croaten zu hören’ 
der edel und kräftig wie ein Achilles aussah.’

[Zu welch metaphisischen Reflexionen gibt das Anlass ’Ein 
Mensch ist S e e l e 111 (Engel), Körper (Erde).

Bildet er die Funktionen der Seele aus, — so wird er ein 
Engel — unsterblich, bildet er die Funktionen des Körpers 
aus, so wird er schon beym Leben ein Thier und stirbt, wird 
Erde, Stein! „II faut étre entrainé pour devenir béte.1]b)

Die Moralität der Bauern gut im Ganzen. Neulich (3/4 sor 
törölve) — und zeugten gegen ihn mit einer Frechheit und 
einem detail’ das auffiel. (1 */3 sor törölve.) [29]

[Γη Lipowetz ist ein schwarzer Marmor Bruch. Zu viele 
Adern!

Melchior Speletich ist das Ungeheuer, das seinen Neffen so 
lange in einem Keller schmachten liess, bis der Unglückliche 
endlich von Studenten aufgefunden, und befreit wurde.]b)

In Carlstadt wohnte ich der Installation eines griechischen 
Bischoffs bey.2 Quel ennui! Gar kein Hungarismus zu a h n d e n 10 

Das Bog zsivi (Isten Éltesse) machte mich ganz dumm und blöde! 
Allenthalben derangement!
[ G e d a n k [ e u ] , a) Man findet dérangements — Sequesters —. 

Man fragt ’wie kommt das? ’Sie waren in Paris — um es sagen 
zu können; sie suchten Geheimraths Titel ect. datzu braucht 
man Geld ect.

Sonderbar dass viele Leute nach dem Derangement glück
licher sind, als vorher. Als ob sie etwas beunruhigte und drückte. — 
(V, sor törölve) auch (néhány szó törölve). — So wie Ver
brecher vor dem Geständniss —] b)

[G e d a n k e n 10 ’Keiner sucht sein Interesse im allgemeinen 
Bestén, sondern in dem Nächstliegenden. Die meisten Leute, die 
es auch nicht benötigen, lieben heute 1 fl[orin] mehr als in 3 
Jahren 10, ect.

G e d a n k e n a)

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . hl Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e .

1 Az embernek el kell ragadtatva lennie, hogy állativá váljon. 
3 Lásd fentebb az aug. lOiki feljegyzést!



246 G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN NAPLÓI

On est porté pour l’antique — pas pour le tems passé, 
et la rouille de Tage, mais plustot parceque l’ancien est plus 
classique et plus grand.

Pour moi j’aime mieux la vie que la mort — Une jolie 
paysanne riante plustot, que de pieces d’une colonne mai cieclée [!] 
qui n’a d’autre mérite, — que d’avoir une vingtaine de siecles 
d’ existence.1 ect.]il)2

F e h l e r b) ’dass die Güter in das Unendliche getheilt werden.
[ G e d a n k [ e n ]  b) ’hogy lehet azt nem becsülni, hogy az Isten 

minket magyar földes Urakká teremtett!
[Roily Joseph Szinai Uradalom birtokossá, Zemplén és 

Unghvár vármegyékben egy azon Magyar Tirannusok közzül 
való, kik azt óhajtják ’bár liberálisabb volna a Magyar alkot
mány s bár több biztossága volna a szántó vető embernek.]a)

[1828 augusztus 12.] 12ten Abends von Agram3 weg, über 
Kopreinitz,4 Zákány nach Palin.

[1928 augusztus 13.] 13ten Palin angekommen.
G e d a n k [ e n ] b) Was ist eigentlich der Inbegriff von Patriotis

mus? Liebe zu[m] Lande. So wie Religion nichts Anderes ist, 
als Liebe des vollkommensten Wesens,

G e d a n k [ e n ] b) ’Es wäre nicht gut wenn wir mit den breiten 
Betten der Italiäner auch ihre weichem Sitten annehmen woll
ten. II ne faut imiter que le beau et le bon; mais généralement 
c’est le contraire!5 —

a) A z o ld a lla p ra  jeg y ezv e . b) S zécheny i a láh ú zása .

1 Az ember lelkesedik a régi művészetért, nem az elavult időkért és a 
régi kornak rozsdájáért, hanem inkább azért, mert a régi klasszikusabb és 
nagyobb. Ami engem illet, jobban szeretem az életet, a halálnál. Inkább egy 
nevető parasztasszonyt, mint egy sor rossz századnak maradványait, amelyeknek 
nincs más érdeműk, mint hogy húsz század óta léteznek.

- Széchenyi piros tintával itt megjegyzi: die mit 1 gezeichneten (t. i. 
Gedanken) sind aufgenommen (t. i. külön jegyzékbe), die mit #  noch nicht.

3 Zágráb Horvátország fővárosa.
4 Kaproncza község Belovár-Körös megyében. Zákány község Somogy 

megyében a Dráva balpartján a dörnyei híd közelében, Palin község Zala 
megyében, Nagykanizsa közelében.

5 Csak a s z é p e t  és j ó t  kell utánozni, de általában ellenkezőleg van.
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Es ist ein entsetzlicher Typus der in einen solchen Adelhof 
herrscht, wie Palin. Man kann in der That sagen ’Weder Fisch 
noch Fleisch, — Was für ein Idiom haben sie? Sind eigentlich 
von keiner Nation! Mich eckelt ihre Lebensart dermassen an, 
dass es mich glatterdings marode und krank macht.

Die Frau erzählte mir eine Menge n i e d r i g e a) horreurs die 
im Comitate Vorgehen. Welch e c k l i c h e s a) scheussliches Ding ’ein 
furchtsamer Mörder, ein schwacher Bösewicht ect.

[1828 augusztus 14.] 14ten in Palin geblieben. Langer Tag.

[1828 augusztus 15.] löten nach Pölöske. Meine Gesundheit ist 
ganz zerstört. Ich fühle, dass ich abzehre. (*/4 sor törölve) 
Mit Freude und Vergnügen mache ich nichts, alles ist gezwungen.

[1828 augusztus 16.] 16ten Pölöske.

[1828 augusztus 17.] ITten Nach Kehida1 zum Deák. Ehrliche 
Leute C L  sor törölve) ’Le penchant natúréi m’attirre vers mon 
pays, mais le gout raisonné m’en éloigne. Tout y est, ou 
mediocre, ou mauvais.2

[1828 augusztus 18.] 18ten Nach Kál zum Vitze Gespann 
Nitzky2 — den Abend in Zinkendorf angekommen.

[1828 augusztus 21] 21ten Besuchten mich mehrere Comitats 
Herrn, unter andern Nagy. -— Jungen (1 szó törölve) machte 
ich aus. 0 welch ungebildete, eingebildete unangenehme Leute!

[1828 augusztus 22.] 22ten Besah eine Exmission den Lauf 
der Ikva und Kelemente.4 Nitzky Praeses, Nagy der Champion. — 
Nein, welche Abderittén, und wie dumm wie aufgeblasen! Bey

ii) Széchenyi a láh ú zása .

1 Zalamegyei község. Itt lakott Deák Antal Zala megye követe az 1825— 
7-iki országgyűlésen. Ugyanakkor ismerhette meg Deák Ferencet (Antal öccsét).

3 A természetes hajlam vonz engem a hazám felé, de a megfontolt ízlés 
eltávolít tőle. I tt minden vagy közepes vagy rossz.

3 Nitzky József sopronmegyei alispán birtoka Sajtoskálon. (Sopron m.)
4 Két kis folyócska Sopron megyében.
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Miska Yitzay1 gegessen. S e i n e  F r a u a) „Eine sehr interessante 
Dame fragte viel um Sie, — die Murat!!!2 Nun find sich’s, dass 
die gewesene Frau Liesel mit der Schwester des Napoleon, 
intime thut oder es wirklich ist. — 0 [31] hätte Jemand das 
denken können, bey Austerlitz bey Vagram2 — dass es einstens 
so kommen würde?

Die Comitats Herrn sprachen viel von einer radicalen 
Regulation des Neusiedler Sees,4 — und dass ich Commissaire 
wérden sollte. 12, 15 □  Meilen dem Lande gewinnen, wäre eine 
schöne Unternähme!

[1828 augusztus 23.] 23ten Nach Horpáts. Mich in meiner eige
nen Familie fremd gefunden. Louis Fieber. János,5 Mich freut 
gar nichts mehr in der Welt!’ — La hongrie pourrie!

[ G e d a n k e n , a) Welches Glück, wenn jeder das Fach betrieb[e], 
zu was er geboren — und wie selten geschieht es. Daher oft ein 
miserabler Schuhmacher, der ein vortrefflicher Parapluie macher. 
Nur des eminente Talent bricht durch, das ist selten.

Um das zu erreichen ’dass jeder seine angeborne Talente 
ausübe, müssen grosse Praemien auf Erfindungen und Verbesse
rungen begründet seyn.

G e [ d a n k e n ] a) Es lässt sich einen Staat denken in welchen [!] 
gar kein Soldat ist, und wo jeder Mann vom 14ten bis 70 Jahr, 
im Fall einer Aggression zu den Waffen greift. In Ländern wo 
aber der immer stehende Soldat unentbehrlich ist, — sollte er es 
auf Lebenzeiten seyn. So wie man ein Handwerk auf Lebenszeit 
anfängt, treibt, ect so sollte es mit dem Militair Stand;lj) denn es 
ist auch nichts weiter als ein Handwerk. — Das Grausame der

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) T. i. se in .

1 Gr. Viczay Mihály (ez. 1777) és felesége, szül. Dittraeyer Elise bárónő 
(sz. 1781). Viczay birtoka (Loós) Nagycenk közelében volt.,

3 Bonaparte Karolina, Mária Annunciata (1782—1839), I. Napoleon francia 
császár húga, Murat volt nápolyi király felesége. Férje halála után internálva 
volt Austriába (Görtzben) Lipona grófné néven.

3 Napóleon Austerlitznél (Morvaorsz.) 1805ben megverte az orosz-osztrák 
sereget, hasonlókép Vagramnál (A. Austria) 1809ben az osztrák sereget s mind
annyiszor Napoleon diktálta a békét.

4 A Fertő-tó.
5 Lajos bátyjának legidősebb fia, gr. Széchenyi János.
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Massregel würde wegfallen, — wenn sodann die Versorgung der 
alten Soldaten in der That nicht nur bequem und sicher, — 
sondern auch glänzend wäre — — freylich jetzt!1 ect.!

G e d [ a n k e n ] a) Wenn die Bauern einmal einen sicherem Gewinn 
ect. haben, dann werden sie schon industrios. Zeit brauchte aber, 
um ihre Begriffe zu ordnen.—Jb)

[1828 augusztus 26.] 26ten Congregation2 in Oedenburg. Man 
macht mir viele Ehren. Molnár hält eine Rede um mich zu loben; 
ich antworte ganz verlegen, und ungeschickt; Konnte kaum mit 
der Sprach [e] fort.3

Des Abends nach Wien. Noch vor der Wohnung der Mutter 
der Cr[,escence] gegangen. Sah sie beym Licht, — es war Mon- 
denhelle — 0 mir war so wehmütig zu Muth!

Geschäften mit Sina4 Csokonya angetragen um 1,200.000 
fl. C[onventions] M[ünzen], Er lachte darüber. Gescheid ge
sprochen (1/2 sor törölve). „Was soll man sich da unten, in der 
Umgebung von rohen, vorurtheilsvollen Leuten, begraben ect. — 
Ich habe lieber zu thun mit einen Erzherzog als einen Edelmann, 
ect. Ungern ist rein todt.

Bey der Mutter (1 szó törölve)'' gewesen. Sie gut und freund
lich — ’Sie sind ein ausgezeichneter Mensch — meine Tochter 
achtet and schätzt sie auch —, mehr darf es nicht seyn, — 
denn wie unglücklich wäre sie in ihren Verhältnissen mit allen 
ihren Kindern ect.

:i) Széchenyi a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 T. i. nincs úgy.
2 Megyei közgyűlés.
3 A megyei jegyzőkönyv 2956 sz. a latt így örökíti meg a jelenetet: „Ezen 

Köz-Gyülekezetben azon Nagyérdemű Hazafi, Méltoságos Gróf Széchenyi István 
Cr ö  Nagysága, aki a közellebb múlt Ország Gyűlésen, maga jeles megkülömbözte- 
tésével Hazafiuságát, Nagy Lelkűségét és a Nemzetiség felsegéllésére és előmozdít- 
tására egyedül célzó Neves Tetteit ditső áldozatokkal kimutatta, személlvessen 
megjelenvén; eránta tartozó különös hálaadásokat és figyelmeket a Karok és 
Rendek háromszori Éljen kiáltásokkal bizonyították. Mellyre ö Nagysága a Karok 
és Rendeknek ezen különös megbetsülést. mély köszönettel vévén, további megemlé
kezésében ajánlotta.“ Széchenyi feljegyzése kiegészíti a jegyzőkönyvi feljegyzést. 
Molnár Lajos tiszti főügyész üdvözölte s erre válaszolt Széchenyi.

'  B. Sina György bécsi bankár.
5 Crescentia.
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Revitzky1 sprach viel mit mir, — und gut. — Pass kann 
ich haben wen ich will. —

Liechnowsky1 2 in der Gesellschaft der Fernandine und Leo
poldine Kaunitz der Hahn im Korb —, Hungarn lebt nicht 
mehr . . .

[1828 augusztus 29.] 29ten (2  sor törölve).

[1828 augusztus 30.] 30ten Erbärmlich erwacht. Ich werde 
(74 sor törölve), wir werden im ewigen Kampf seyn. —

Man sagt alle horreurs von meiner N (néhány szó törölve) Man 
glaubt ich sey die Ursache, dass (1 sor törölve).

Mir zittert das Herz vor Freuden (néhány szó törölve). Ich 
freue mich Gift [33] einzuathmen! Alle Leute sagen mir, ich 
sey um 20 Jahre jünger. Es ist wahr ich bin gesünder — und 
begreife immer mehr und mehr, ’dass moralischer Schmerz, dasfs] 
Gram tödten kann, —

Denen Russen3 gehet es übler als man denkt. Der Anführer 
und Officiere taugen nicht viel — voilä le mal. —

[1828 augusztus 31.] 31ten Nach Cariburg. Fand mich nicht ä 
mon aise.

[1828 szeptember l.] lten geblieben. Zeiselhof4 angesehen; welch 
Miserie. Ich sehe Franz und Ferdinand Zichy als Bettler. Mit 
Mel[anieJ über ’Heiraten gesprochen, — Andrásy genannt. —

Es ist nichts Unangenehmeres als in einem Haus zu seyn 
’wo mehrere unverheiratete Mädchen sind, die zu ’Aiteln' anfan
gen, — und wo es mit dem Vermögen abwärts im Galopp 
gehet. —

Ich hatte die Bosheit die Molly zu fragen ’Et la biblio-

1 Gr. Reviczky Ádám magyar főkancellár.
2 Hg. Liechnowsky Ede, (1789 — 1845) Széchenyi ifjúkori barátja. Kaunitz 

Ferdinándina grófnő akkor gróf Károlyi Lajos felesége, Leopoldina grófnő pedig 
gr. Pálffy Antal felesége volt.

3 A törökök elleni háborúban az oroszok átkelése a Dunán sok nehézséggel 
és veszteséggel járt, mert támadásukat a Balkánon át intézték.

’ Puszta a Lajta mellett.
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tbeque de votre beau pere, qu’est eile devenue? S i e a}, Sa biblio- 
theque? II n’y en avoit point ect.1

Wir lachten alle, sie am Ende auch! —
Die Nacht bin ich weg.

[1828 szeptember 2.] 2ten Z u  Mittag in Gran.2 Man lobt es so, 
dass man disappointirt wird — . —

2ten den Abend angekommen in Ofen, Pest. Schritt von 
Schritt durch die lange Vorstadt von Ofen gefahren, — Regen, 
ein unausstehlicher Gestank . . . keinen Hund begegnet, — C’est 
mon arrivée dans la Capitale s u p p o s é e a) F L O R issA N T E .b) 3 Mit 
den traurigsten Empfindungen eingeschlafen. — Ach ich lebe 
wieder in der selben Luft mit Cr[escence]. Mein Herz zittert 
vor Furcht und Freude!

[1828 szeptember 3.] 3 ten Empfing ich von Sándor4 einen Brief 
aus London, mit verschiedenen Fragen des Brunei5 um eine 
Brücke in Ofen und Pest zu erbauen. — Dieser Fall montirte 
mich sehr. Gott sey Dank, es greift um sich, das Gute was 
wir säen!

Marie mich herzlich empfangen. Konnte nichts mit ihr von 
Cr[escence] reden. — Cr[escence] empfing mich nicht! Warum, 
das weiss Gott! 0 nach 2 langen Monaten, wo ich die Minutten, 
die Secunden zählte, verschliesst sie mir ihre Thüre! Ich fühle 
mich zermalmt, zerknirscht. Sie macht mich wahrlich elend — 
Nein, ich muss beynahe an ihr irre werden. Was ist sie, ist sie 
mein rettender Engel, ist sie mein verderbender Dämon! —

Alle die mich sahen, bezeugten mir Achtung — nur sie 
allein erkennt meinen Werth nicht! [35] a)

a) Széchenyi a láh ú zása . b) K é tsze r  a láh ú zv a .

1 Széchenyi: Mi lett apósának könyvtárával? Zichyné Ferraris Ferencné: 
Könyvtára? Neki egyáltalában nem is volt.

2 Esztergom.
3 Ez a megérkezésem a virágzónak feltételezett fővárosba.
4 Gr. Sándor Móric.
5 Brunei, Sir Maré Isambard (1769—1849) angol mérnök, a Themse alagút 

építője.
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[The Constitutional History of England1 gelesen by Henry 
Haliam in 4 Theilen].a)

[1828 szeptember 4.] 4ten Sah ich (1 szó törölve)2 in der Loge. 
Sie war gut — aber kalt. Er3 zeugte mehr Vergnügen als sie, 
mich zu sehen. Cr[escence] sprach von den gleichgültigsten 
Dingen. (41/3 sor törölve).

[1828 szeptember 5.] 5ten Mit Resignation gearbeitet. Pest 
fängt mir an Ecklich zu werden4 — Hat allen Reitz für mich 
verloren — Nun fängt die Periode der Aufopferung an — 0 wenn 
es nur aus wäre. — Ein Wallachischer Geistliche, der aus 
Paris kommt sagt ’Je vois tout avec calme et sans partialité, 
parceque je ne suis par interessé — et remarque, que Vous étes 
bien assujeti ect. Je demande toujours oü est la hongrie, ä peine 
entend t-on parier.5 —

Sitzung im Casino No. 2. Ich benahm mich vernünftig.
[D’Alton6 erzählte mir alle Infamien, die er hier begegnete,.

seinen Auftritt mit Splényi ect. Ich war outrirt----------- Ist
es denn möglich in einem so verfaulten Lande zu leben?]a) a)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Megmaradt könytárában.
2 Crescentia.
3 T. i. Crescentia férje.
4 Szerelmi bánata miatt.
5 Mindent nyugodtan szemlé ek és pártállás nélkül, mert nem vagyok 

érdekelve és észreveszem, hogy önök eléggé el vannak nyomva. Mindig kérdezem, 
hol van Magyarország, alig hall az ember beszélni róla.

6 Két irlandi nemes D’Alton és O’Naghten az osztrák hadseregben szolgált 
s i t t  családot alapítván, elhúnytak. D’Altonnak fia hazament Angliába s ott 
őrnagyságig vitte, O’Naghtennek három fia (anyjuk b. Splényi-leány volt) itt 
maradt. A legidősebb 1820 körül Hessen-Hombourg herceggel Angliába ment 
s akkor D’Alton felajánlotta neki, atyjuk hű barátságára hivatkozva, szolgálatait. 
Ennek eredményeként O’Naghten kölcsön vette D’Altonnak egész pénzét 1000 
fontot. Hazatérve a kölcsön után még kamatot sem fizetett. D’Alton vissza 
akarván szerezni pénzét, Magyarországba jö tt s így vette őt pártfogásba Széchenyi. 
(Lásd Széchenyi 1830 március 31. levelét Nagy Benedek (1789—1835) kancelláriai 
titkárhoz.) D’Alton nem jutott pénzéhez s O’Naghten huszárkapitányt nagy
bátyja, b. Splényi Ignác (1772—1840) altábornagy, pesti hadosztályparancsnok 
pártfogolta.
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Souper bey (2 szó törölve)1 stickte, drehte sich kaum nach 
mir um — schwatzte unendlich viel mit Gr[afen] Beckers1 2 war 
sodann natürlich, wie eine Schwester der man Langeweile macht,
— zeigte mir ihre ’Malereyen, die sie mit unendlicher Leiden
schaft und sehr hübsch verfertiget — (572 sor törölve).

[1828 szeptember 6.] 6ten Bin ich in Foth3 gewesen. Wieder 
einer der sich derangirt!

[1828 szeptember 7.] 7ten Haben wir uns wegen der Academie 
berathen 4 . . .  (5 sor törölve).

[1828 szeptember 8.] 8ten In Al Csut5 mit G[eorg] Károly 
getvesen. Das Verzeichniss der Directoren4 überreicht, mit [37] 
Weglassung des Esterházy.6 7 — Als ich sprach, sah er in das 
Papier — sah E[sterhazy] nicht, — wurde freundlich — und 
sprach mit sichtbarem Vergnügen! — Wir entfernten uns — als 
wir zum Essen zurückkamen; — war sein Gesicht ernster, 
finsterer ’Er mag den Namen Wesselényi unter den Directoren 
nicht geahndet haben.

Was wird nun geschehen? — Es wird gebilligt werden, — 
nur dass der Hof von den verschiedenen Directoren, die wir 
bereits erwählten, — nach seinem Belieben welche benennen 
wird —; und dann werden wir wieder protestiren! ‘ — ect.

Abends (7S sor törölve)8 — ich sass der aller letzte an — 
sprach kaum, — mit mir sprach man auch nicht — ich spielte 
die Figur eines ’Armen Schluckers, —

Ich war nicht unglücklich so sehr, als ganz und gar betäubt,
— so blieb ich, ohne Schmerz, ohne besonderer Empfindung, die 
Nacht wach bis zum

1 Természetesen Crescentia.
* Gr. Beckers József, a nádor főhadsegéde.
3 Község Pest megyében, gr. Károlyi István birtoka.
4 Arról, hogy kik legyenek az akadémiai igazgatótanács tagjai.
5 Fehér megyében József főherceg birtoka.
“ Gr. Esterházy Mihályra a nádor ellenzékieskedése miatt- neheztelt.
7 Ez nem következett be; a király a nádor által felterjesztett igazgatósági 

tagokat elfogadta.
8 Ismét Crescentia társaságában volt.
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[1828 szeptember 9.] 9ten. — Eine gänzliche Abspannung trägt 
sich zu in meinem Innern . . . Sowohl moralisch als phisisch 
vegetire ich nur — Gleichgültigkeit — Apathie. — Mir scheint
C l t  sor kivágva)------ ich fange an klarer zu sehen — (472 sor
kivágva) 0 was werde ich bey dem Erwachen wohl empfinden 
Genesung oder den Todt!? —

Krank und ganz erschöpft! — 0 wie beneide [ich] die 
Todten . . .

Bey Végh1 gewesen. ’Ist denn dem Revitzky zu trauen? 
Neulich sagte der Erzherzog — Apropos ’George Andrásy 
errichtet eine trainir Anstallt — Baron Wesselényi verkauft 
sein ganzes Gestüte — schade in der That — Und das ist 
Alles der Gr[af] Széchenyi, der es verursacht. Er ist entétirt' 
wie kein Mensch. Er zwingt alle Leute, selbst gegen ihre Mei
nung zu handeln. Ich schätze ihn übrigens, — kann es nicht 
anders sagen! ect.

[1828 szeptember 10.] lOten So eben tritt der Dämon aus meinem 
Zimmer. lcha] ’Sie kommen so oft (1 szó törölve) mit ihrer 
Bitte, dass es mir am Ende unmöglich wird Ihnen zu helfen, 
denn ich gestehe es b) habe äuserst wenig Geld . . . Indessen 
w7ill ich Ihnen die 50 fl[orins] die Sie verlangen geben, jedoch 
mit der Condition, — Sie haben mich bis jetzt immer angelogen, 
— ich muss endlich wissen wer Sie sind, — was Sie bewogen 
hat.. — ect.

S i e a) „Wenn Sie mir nichts geben wollen . . .  so gehe ich 
wieder.

Ich ’In Gottes Namen! (1 szó törölve) ging im vollsten 
Ingrimm . . . (*/* sor kivágva) [39] das wissen die Götter. (x/2 
sor törölve) Es kommt mir vor ( 3/2 sor törölve) Ich war froh 
als (72 sor törölve).

Meine Apathie währt immer fort . . . mir dünkt (31/2 sor 
törölve)

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) I t t  k im a ra d t egy szó: ich.

1 Végh István koronaőr, helytartósági 
főigazgatója.

2 Akaratos (keményakaratú).

tanácsos, a kir. tartománybiztosság
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0 wie traurig macht mich das! Aus welch unreinem Quell 
quillt doch das wenige Edle und Erhabene im Leben! —

Wie würde mich vor einem Jahr, die Begebenheit mit dem 
Dämon gekränkt haben und geängstiget. Jetzt bin ich ganz 
ruhig — Meine Ruhe ist aber die Schwester des Todes — ! —

(3 sor törölve.)
Es ist Spannung! zwischen der Statthalterey und der 

Kantzeley. Végh ist gegen Revitzky — et par ce la mérne, le 
palatin1 . . . .

Den Abend bey Cr[escence] in der Loge. Sie war noch 
nicht da als ich kam. C[arl] schien kalt gegen mich. Cr[escence] 
wie gewöhnlich, munter und launig . . . doch auch ernsthafter 
wie vormal —

I c h a) Eduard Liechnowsky (V2 lap kivágva) (ÍV* sor tö
rölve) sagte, gehen Sie noch immer nach Amerika . . . (72 sor 
törölve)

[Ob es doch wahr ist, dass Constantine Razumofsky2 aus 
Liebe zu Ipsilanti gestorben ist? C r [ e s c e n e e ~ \ a) „savez qu’on dit 
que c’est une passion malheureuse qui a tűé Constantine? I c h a) 
On le dit]b) [41],

[1828 szeptember 11.] Ilten Meine Gesundheit ist ganz dahin 
(72 sor törölve) [Den Franz Hunyady wegen seinen derange
ment gesprochen. Ich meinte es ehrlich — ob er es einsehen und 
erkennen wird?]'1'

Wallenstein2 bei mir. Er will sich von mir, so  w ie  a l l e  
ü b r ig e n ,a) nicht unterdrücken lassen.

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 És az (t. i. Végh) által a nádor. (Reviczky a magyar főkancellár volt, 
Végh a helytartótanács tanácsosa.)

2 Crescentia kérdése: Tudja a hírt, hogy szerencsétlen szenvedély ölte meg 
Constantine-t ?

Széchenyi: Mondják.
Hg. Rasumoffsky Andrásné, szül Thürheim Constantine grófnő (1785—1867} 

mint húga: Thürheim Lulu emlékirataiban (Mein Leben III k 290 és köv. lapokon) 
említi valóban szerelmes volt Ypsilanti hercegbe s ennek halála után (1828) 
a hercegné kedélybajba esett és Döblingbe került Csak 1867ben halt meg.

3 Gr. Waldstein (Wallenstein) János.
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Je passe pour un étre fort1 . . . ’Der Esel in der Löwen 
Haut! —

Mit einem Innern Ergrauen Hume’s2 ’On Suicide — on the 
immortality of the Soul’ gelesen . . . Wenn man sich tödten 
kann . . . wenn man in der kommenden Welt nicht mehr 
erwacht . . . Weshalb lebt man . . weshalb ertrage ich mein 
gehasstes Daseyn um einen Tag länger —

[1828 szeptember 12.] 12ten [3 sor kivágva]
Der Dämon schreibt mir einen Demüthigen Brief (’/2 sor 

kivágva).
M e in e  Gesundheit ist mit jedem Tag übler . . ich stehe an 

einer nahen Auflösung, indessen ist meine Todes Art nicht 
schmerzlich nicht unangenehm. ’Cest l’amour qui me tue11 (8 sor 
kivágva)

C a r l u) Wie lange bleibst du noch hier.
I c h a) Es hengt von Umständen ab — -------8, 10 Tage.
Ca r l a] Besuche mich dann in St Niclo.
Ich verspräche . . . (31/2 sor kivágva) [43]

[1828 szeptember 14.] 14ten Morgens bey C [arl] Z[ichy] gewesen. 
Er mich gut empfangen . . Abends in das Theater (2 sor törölve)

Im Innern ganz verloren —. Im Äusern vernünftig . . . 
( I 1/, sor törölve)

[14 Namens Tag von Marie Zichy]b)

[1828 szeptember 15.] 15ten Heute gehet C[arl] weg . . . ( 2 2/, 
sor törölve)

Bey Fr. Zichy gegessen. Nachmittag das Marmor Fass des 
Mayerffy angesehen.“

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) Äz o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Erős lénynek tartanak.
3 Hume, Dávid (1711—1776) angol történetíró és bölcsész híres essay-je 

(Az öngyilkosságról és a lélek halhatatlanságáról), amely 1783-ban jelent meg 
először.

3 A szerelem öl meg engem.
4 A  M a g y a r  K u r í r  1826 máj. 16iki száma közölte a hírt, hogy Mayerfy 

Károly Tabánban vörös márványból 500 akós hordót készíttetett (Aprili József 
eüttői kőfaragóval). A hordó hossza 7 láb, átmérője 9, akonája hossza 2 1 volt.
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Fürst Mustchasky, Earl of Yarmuth aus Bukarest ange
kommen. Nach der Aussage des Letzteren ’Sind die russischen 
Angelegenheiten ziemlich übel. So werden alle ’Halbe Mass- 
regeln immer gestraft . . . .  Warum haben die Russen Const[anti- 
nopel] nicht verbrannt?

Ich glaube es wird den Russen übel gehen, — denn sie 
haben keinen Chef, voilä le mal,. . . wer ist den eigentlich? 
Der Kaiser, der Grossherzog Michael, — Graf Wittgenstein — 
Diebich . . -?1

Den Abend en petite comité2 bey der F. Ortzy3 . . . 
(7 sor törölve)
Kam so elend wie ein Stein nach Hause — 0 wäre es nur 
bald vorüber!

[1828 szeptember 16.] löten Bey dem E[rz] H[erzog] Palati
nus wegen der B r ü c k e a} für Brunei4 gewesen. Der Gute Herr 
schimpft über Wettrennen, — Casino . . da in dem Letzteren 
Dr. Hirsch ist . . . aber immer h i n t e r r ü c k s al — nie uns die wir 
es betreiben in das Gesicht! Wie das edel und grossartig ist! — 
Er sollte das Aufblühen des Landes, an dem wir arbeiten — 
fördern; es wäre seine Pflicht — ; Uns eines Bessern belehren, 
oder sich eines Bessern überzeugen lassen . . . [45]

(7 sor kivágva)
Ich arbeitete in Pest nun 1° die Errichtung der hung [arischen] 

gelehrten Gesellschaft — 2° die Übersiedlung des Casino in das 
Handlungshaus — und dessen Begründung. 3° Zurichtung des 
Wettrenn Platzes — und Begründung der Wettrennen. 4° Beant
wortung der Fragen des Brunei wegen der Brücke zwischen 
Pest und Ofen . . . a)

a) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Ebben igaza volt Széchenyinek, mert névszerint gr. Wittgenstein volt a 
főparancsnok, a vezérkari főnök pedig Diebich, de ott volt a táborban Mihály 
nagyherceg is és gyakran II. Miklós cár is. (Az oroszok háborúja a törökök 
ellen megakadt; azért a cár és a nagyherceg gyakran kereste fel a hadcsapatokat, 
hogy lelkesítsék a katonákat.) (Lásd az 1828 január 22-iki és augusztus 30-iki 
feljegyzést és jegyzetét.)

2 Válogatott társaságban.
3 B. Orczy Józsefné, szül. Pejachevich Franciska grófnő.
1 Lásd az 1828 augusztus 23-iki feljegyzést.

G róf S zéchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 1 <
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[1828 szeptember 17.] ITten Mit Resignation und Anstrengung 
den 18ten erwartet, wenn ich Cr[escence] wieder zu sehen hoffte,

[1828 szeptember 18.] 18ten Nach einem langen, aber dennoch 
thätig und nützlich zugebrachten Tag endlich Cr[escence] in 
ihrer Loge gesehen — Sie war mit Alfred1 ganz allein. Schöner 
und reitzender sah ich sie noch nie — je me suis senti anné- 
anti2 —

Übrigens ein merkwürdiger Tag . .
Ich verursachte dass Marie ein Souper gibt (1 sor törölve) ect
Darüber entstand zwischen mir (2 szó törölve) ein grosser 

Differend . . . und ich sah, dass (V2 lap kivágva)
[Folgendes Zettel an Cr[escence]
Hier beygeschlossen sende ich an Sie, Gnädigste Gräfinn,. 

ein Muster für Siegellackens und Papiers, sodann die Adresse 
wo es zu haben ist. Auch bin ich so frey Ihnen die 3 Teppiche, 
— Einen für Sie, zwey für Ihre Mutter — nebst einen kleinen 
Brief — hiemit zu überschicken und Sie zu bitten, — deren 
Versendung besorgen zu wollen. Sollte es Ihnen im Mindesten 
ungelegen seyn, so senden Sie es zurück.

Genehmigen Sie indess die Versicherung meiner tiefsten Ehr
furcht, und des Wunsches ’der Allmächtige möge Sie mit seinem 
Besten Seegen überhäufen — der ich bleibe Ihr aller letzter Diener.

A n  d i e  M u t t e r .a)
Gnädigste Gräfinn
Ihre liebenswürdige Tochter ist so gut diesen Brief und 

die beiden Teppiche, die Sie bestellten, an Sie zu übergeben. Ich 
schätze mich glücklich und ich kenne eigentlich kein andersb) — 
als Ihnen und den Ihrigen Beweise geben zu können — wenn 
sie noch so klein und unbedeutend sind — dass ich Sie über 
alles hochachte und verehre — und so unvermögend und unbe
deutend ich auch bin, nichts sehnlicher wünsche als Ihnen wo 
ich kann zu dienen — und Ihrer Theilnahme Ihrem Wohlwollen 
mich einigermassen werth zu machen.

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) t . i. G lück.

1 Crescentia 7 éves fia. 
s Megsemmisítve éreztem magam.
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Sie werden mich immer unendlich verbinden, wenn Sie mir 
Gelegenheit geben, Ihnen meine ehrlichste und innerste Anhäng
lichkeit beweisen zu können.

Gott segne Sie, liebe Gräfinn,-------und überhäufe Sie mit
seinem besten Seegen —. Wollen Sie zuweilen in der Erhebung 
Ihres Geistes zum vollkommensten Wesen sich meiner errinnern 
— 0 so wird die Dankbarkeit meines Herzens nie erlöschen — 
und das ist das Einzige um was ich Sie bitten darf! —]a) [47]

(V2 lap kivágva, néhány szó törölve) Ich frohen Mutes nach 
Foth — Sodann zu Pferd mit Karoly nach Gödöllő — wieder 
zurück — In Foth geblieben. Viel Patriotisches gesprochen . . . 
Ach Gott, welch schwacher Boden . . .  Ob es doch einstens was 
tragen wird — Nicht einmal Unkraut — vielleicht ! ! ! —

[1828 szeptember 20.] 20ten Morgens nach Pest. Ganzen Tag 
desoeuvrirt gewesen . . . Konnte nichts unternehmen indess 
freute es mich doch von Döbröntei zu meinem Minerva project1 —

’Gróf Széchenyi István örök neve a Magyarnál. Irta az
Emberiség esze, kiadta a hazai szív, Mindenhelyen 1827------  1900
és 2000 s. a. t [öbbi] in folio.

(9 sor kivágva)
Nun fange ich aber an klarer zu sehen . . Cr[escence] ist 

in der That mein Schutzengel — ich [49] werde viel Gutes 
durch sie wirken. Gerade, dass ich mich unglücklich--------------

[1828 szeptember 2i.] 21ten Mein Geburts Tag. Cr[escence] 
mit mir gut, lieb, wie eine Schwester. Die Bürger von Pest 
baten mich ’das Bürger Recht anzunehmen, Wahlbürger2 zu 
werden, — Ich war über ihre Güte gerührt . . . .

Cr[escence] hiess mich Citoyen3 . . . Ich war so ruhig, so 
friedenvoll in meinem Innern — Ach seit Jahren war es mir

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Széchenyi elküldötte válaszát a F e l s ő - M a g y a r  O r s z á g i  M in e r v a  számára, 
amely ennek szeptemberi füzetében meg is jelent. Ezenkívül tervezett egy Minerva- 
számot a saját ízlése szerint s ehhez küldötte Döbrentei az említett munkát. 
Ezt a tervét megküldötte gr. Dessewffy Józsefnek. Lásd alább és a F ü g g e l é k  ben. 

5 Választópolgár.
A pesti választópolgárságra célozva.

17*
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nicht so wohl . . . .  ’es wird, dachte ich, mein Leben ruhiger 
fliessen.

[1828 szeptember 22.] 22ten Nach Lovas Berény1 —

[1828 szeptember 23.] 23ten Csákvár.2
Mit Herz Klopfen nach Pest . . . Cr[escence] krank — Ich 

äuserst besorgt —

[1828 szeptember 25.] 25ten (1  sor törölve) verschlossen wie 
ein Grab . . .  0 was ich gefühlt, kann sicha) nicht sagen . . 
es ist entsetzlich . . . (3 72 sor kivágva) noch vom Wett
rennen . . . ect. Konnte nichts verstehen — Ich .war’ vehement 
(21j2 sor törölve) ich bin mit einem ganz zerrissenen Herz nach 
Hause. 0  kann man in dieser Stimmung leben. — (1  sor törölve)

Ich sprach (1 sor törölve)
I c h h) ’Nicht wa[h]r Sie werden mit Marenzeller3 sprechen — 

Es würde mich beruhigen (3 sor törölve)

[1828 szeptember 26.] 26ten Ging Cr[escence] nach Gödöllő —  
kam früh zurück, — ich ritt ihr entgegen — verfehlte Sie.

Waldstein las mir sein Tag Buch. — Fand Stoff — keine 
Richtung. Kann etwas aus ihm werden -— vergiftet die Eitel
keit ihn nicht . . .

(72 sor törölve) Wie schwach bin ich! 0  allmächtige 
Liebe! Sollte mein Werth, meine Würde ('/2 sor törölve) . . 
ist es männlich?

[1828 szeptember 27.] 27ten Mit vielen J u g e n d  L e u t e n  b) besse
rer Art im Casino gegessen. Carl Draskovich, Alexán [der] 
Erdödy, Johann Waldstein (2‘/a sor kivágva) [51]

[ (1 V2 sor törölve)
I c h h) Alle meine Bemühungen sind unnütz — keine von 

unsern Frauen kann hungarisch

a) ich  h e ly e tt . b) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Község Fehér megyében, gr. Cziráky Antal birtoka.
2 Község Fehér megyében (gr. Bszterházy Miklós birtoka).
3 Marenzeller Mathias (1765—1854) akkor híres bécsi homöopatha orvos.
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S i e a) „heute ist der Sterbtag meines Schwiegervaters, — 
und heute ein Jahr kann ich hungarisch; nous allons voir1 — 
Ich war aber entzückt —

Sodann C U  lap törölve s kivágva) ] w
(5 sor törölve, a lap 3/4 része kivágva)
Ganz klar fühle ich ’dass ich verdammt bin, den bittersten 

Kelch auszuleeren „Von der verkannt, zertreten zu seyn die ich 
über alles liebe ect.

Ich bin auf mich selber reducirt . . .  Ob ich hinlänglich 
Kraft entwickeln werde, — weiss Gott — II faut l’eprouver et 
surtout n’espérer rien du tout! —2

[1828 szeptember 28.] 28ten Heute Nacht gehe ich nach Niclo —  
Ά  Búnak, a fájdalmaknak — s epedések egy egész tengere, — 
elborít! —

[28ten Septemb. 1826 starb der alte Zichy.
Icha) „In Ihrem Haus denkt kein Mensch hungarisch ect. 

Sie kennen es auch nicht — grosse Schande . . . .  ect.
Sie'·" (mit Würde und Feyerlichkeit) Heute ist der Sterbe 

Tag meines Schwiegervaters — Merken Sie sich das, heute ein 
Jahr spreche ich hungarisch.]b) [53]

[1828 szeptember 29.] 29ten angekommen in (1 szó törölve)3.

[1828 szeptember 30.] 30ten geblieben.

[1828 október l.] lten Oktober weg. (43/4 sor törölve)
In Zinkendorf — Alles von Wasser verdorben.

[1828 október 3.] 3ten In Horpács —
Zinkendorf feucht. Ich krank. Kleinmütig — entnervt . . . 

denke an das todtschiessen. Finde mich verlassen — unnütz — im 
Ganzen schwach.

a) S zéchenyi a láh ú zása . b) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e .

1 Ez Széchenyi megjegyzése naplója számára: Majd meglátjuk.
2 Meg kell próbálni és főként semmit sem kell remélni.
3 Az előző napi feljegyzésben megmaradt, hogy hova utazott. Niclo (Lébény 

Szent Miklós).
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[1828 október 5.] 5ten kam János1 und Latzy Z[ichy] zu mir. 
Der Erste machte parade damit (3 sor törölve)

[1828 október 6.] 6ten Den ganzen Tag in Horpács. Unge
heure Langeweile. Eine Leere, eine Innhaltlosigkeit, — die mich 
aneckelt.

[Louis vorgehalten ’qu’il n’est pas assez patriot — pas assez 
hongrois]a) 2

[1828 október 7.] 7ten János bei mir. Lange Unterredung mii 
ihm — Patriotismus ect. ’Ich machte um einen Proselyten 
mehr — er wird seinen Ziegel zum Gebau tragen’ —

[1828 október 8 ] 8ten So eben gehe ich nach Niclo. Mein 
Herz zittert.

[1828 október 12.] [12ten October Namenstag der alten Seilern“ 
gehorne Wurmbrand: Geburtstag der kleinen Marie.]u)

[1828 október 13.] 1 3  Z i n k e n d o r f h)

Gestern bin ich mit einer ganz zerrissenen Seele hier ange
kommen. 0 wo habe ich die Kraft in mir gefunden — solche 
4 Tage zu überleben. Nein — ich war immer auf den Punkt 
mich todtzuschiessen — oder in Ohnmacht zu fallen. Wie 
matt wie krank bin ich noch, von der entsetzlichen Anstrengung 
der Dissimulation . . und (6 sor törölve). Meine Träume sind 
versiegt, — ich sehe klar, ich habe umsonst gearbeitet, umsonst 
gelebt — Nicht einmal den kleinen Trost habe ich, dass (272 sor 
kivágva) [55]

Ich war in einer Stimmung, wie unter den Galgen. Des 
Morgens ganz blass — CU sor törölve, 1/2 lap kivágva),

[(Egy rész kivágása után) Sie können mir glauben, dass 
ich krank, recht krank bin — ich stehe nicht gut ob ich die

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve. b) Szécheny i a lá h ú z á sa .

1 Gr. Széchenyi János (Lajos bátyjának fia) és gr. Zichy László (Lajos 
bátyjának a veje).

3 Hogy nem eléggé hazafi, nem eléggé magyar.
3 Crescentia anyja és leánya: gr. Zichy Mária (1822—1881) a későbbi 

gr. Wenkheim Antalné.
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8  Tage überlebe. Ich höre immer eine Stimme die mir ruft 
’Sie C i 2 sor törölve) — — 0 es zerreist mein Herz aufs 
wüthendste. Das Leben ist mir ein Eckel — der Todt ein 
Seegen. So gehet es weiter nicht (2 sor törölve) (a következő 
lapon 12 sor törölve)1])1]

Denke ernsthafter und mit kälterem Blut an das Todt-
schiessen —

Es war ein schöner Traum’ (1 χ/2 sor törölve)
13ten War ich mit ihr noch in der Kirche (4V2 sor kivágva)
Hungarn — rechne auf mich nicht — Mein Herz ist zerris

sen. (4 sor törölve.)
Werde ich nicht wahnsinnig ? — Im Grabe ist Ruhe! — 

Dort allein — Wie eckelt mich das Leben — wie lang wird
der Tag — ! —

[Ernust2 bei mir gewesen, um wegen Archiv3 zu endigen — 
Lange debatten. Endlich ausgemacht, „dass die Weine verkauft 
werden sollen, um eine Rechtliche Basis für weitere Verhand
lungen zu haben — Bis itzt, wollte eine und die andere Parthei 
— Vortheil davon ziehen, dass Sie die Weine ablehnte.

Paul wird sich vielleicht gegen mich ärgern, — würde mich 
kränken.

Ich übernahm die Weine zu verkaufen — Die Andern, als 
János, Desfours ect haben das aber bereits decretirt, dass die 
Weine bis 2 April 1829 verkauft werden sollen.]a) [57]

Mein Vaterland ist todt —. Sehe es klar. Werde aber bis 
zu meinen letzten Hauch alles thun um dessen Wohlfahrt zu

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Crescentiához írt levelének töredéke.
! Ernuszt József, Pál bátyjának jószágigazgatója.
3 A három Széchenyi testvérnek (Lajos, Pál és István) volt atyjuk vég

rendelete szerint közös birtokuk is, erre vonatkozó közös pénztáruk, közös 
adósságuk és közös levéltáruk. A közösség azonban többször félreértésekre adott 
alkalmat, azért ezerettek volna békésen megegyezni. 1827 július 16án meg is 
egyeztek, hogy megszüntetik a pénztárt, elosztják egymás közt az adósságot, 
a családi levéltárat azonban fenntartják, de e kérdések továbbra is függőben 
maradtak. 1828ban újra határoztak a levéltár közös fenntartásáról és költségei
ről; majd, mint e feljegyzésből látható, a borok eladását Széchenyi István vállalta, 
de ezzel nem volt megelégedve Széchenyi Jáno6 (Lajos fia) és az egyik gr. Desfours 
(Borbála, Sz. nagynéniének fia). E kérdések továbbra is elintézetlenül maradtak.
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befördern — schwach — unglücklich wie ich bin — ich werde 
nach meinem besten Wissen und Gewissen, jede noch übrige 
Minute Dir reichen. — Cr[escence] mein Engel hat mich fallen 
lassen —· 0 kann ich es überleben —

[1828 október 17.] 17ten Nacht kam George Andrasy und 
Döbröntei mich besuchen —. Sie erzählten mir von meinen 
Opponenten1 viel. „Ich habe zu viel ausländisches an mir — 
Anglomanie.“ Der Pal[atinus] affectirt ein besserer Hungar 
zu seyn — wie ich — es ist komisch in der That.

Ich fühle es entwickelt sich immer mehr Kraft in mir, je 
mehr Opposition ich habe. Den kommenden Winter werde ich 
trachten

„die Gelehrte Gesellschaft
das Wettrennen
das Casino auf die Beine zu stellen.
Kommt Zeit, kommt Rath. Den 1 July 1829 gehe ich mit 

G[eorg] Karoly nach New York — den 1 März 1830 bin ich 
von Dort zurück. —

Cr[escence] Du wirst meinen Werth nie einsehen (2 sor 
törölve) — immerhin, ich will Deiner werth seyn, nicht scheinen!

Als Andrasy und Döbröntei durch die Rabau gingen, sag
ten die Bauern an mehreren Orten, ’Gr[óf] Széchenyi István az 
hires ember ect.

In dem Comitat Torna wurde bei der Restauratión [auf] 
meine Gesundheit und die allein von Fremden — mit unend
lichen [!] Applaus getrunken.2

[1828 október 19.[ 19ten führte ich Andrassy und Döbröntei 
nach Horpács.

[Louis schrieb an Beszédes wegen unsern Wasser Differen
zen. Nous voulons terminer.3] a)

a) A z o ld a lla p ra  jeg y ezv e .

1 Pesti ellenzői.
2 Ezt Andrássy újságolta, mert ő volt Torna megye követe az 1825/27. 

országgyűlésen.
3 Nem tudtak a birtokaik vízszabályozása ügyében megegyezni, azért 

Beszédes József mérnök véleményét kérte Lajos bátyja, mert az ügyben végezni 
akartak.
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[1828 október 20.1 20ten Jagd —  Sehr viele Schnepfen —  ich 
konnte gar keine schiessen —

20ten kam Zabretzky und Hermann und Heinrich Zichy1 
hier an. — Auch von Cr[escence] erhielt ich ein Paquet Bücher. — 
Sie ist doch ein Engel —

[1828 október 21.] 21ten krank erwacht —
Beszédes1 2 wurde von der Actien Gesellschaft in Böhmen in 

Dienst genommen, damit er die Eisenbahn in Ordnung bringe. 
Er wird seine Reputation verlieren, — denn „Es gehet von Prag 
nach Pilsen nicht hinlänglich Waare“ ect.

Auf der Jagd in Gross Zink[endorf] und Parasztagen3 * 
gewesen. Es wurden 25 Waldschnepfen geschossen, — ich 7, — 
aber 2 verlohren. —- Das Schiessen gehet besser. —

[1828 október 24.] 24ten Ist Zabretzky, Heinrich und Hermann 
Zichy wieder weg! Wen Julie1 den Hermann sehe! — Welch 
Glück dass sie starb. — Man sieht aus dem Nahmen der Söhne 
die sie hatte — Heinrich, Hermann, Otto, Adalbert — welche 
teutsche Tendenz sie nahm. — Metternich — Schlegel ect. 
Fürstenberg — Schiller —’! Dieser letztere würde, lebte er — 
[59] die teutsche Maske auf einem hung [arischen] Gesicht nie 
billigen — So wie er das franzöische auf einem teutschen nicht 
ertrug! Und wenn man nimmt dass Julie — die Tochter von 
George, — diesen National Sonderling — und der ’Gehörne [n] 
von Schallér war, — die noch heute nach Speck riecht, — Carl5 6

1 Gr. Zichy Károly fiai: Henrik (1812—1892), később Moeon megye 
főispánja, Hermann (1814—1880), 1864—5ben magyar udv. kancellár.

- Beszédes József (1787—1852) eleinte gr. Esterházy Károly uradalmi 
mérnöke, 1816—9-ben a Kapos szabályozásának tervét készítette, 1828-ban a 
Linz-budweisi vasúttársaság megbízásából a vasútra káros vízfolyásokat szabá
lyozta; 1830-ban Széchenyi kísérője aldunai útján.

3 Pereszteg falu Nagycenk közelében.
* Gróf Zichy Károly második felesége, szül. Festetics Júlia (1790—1816)

a „beauté céleste“, gróf Festetics György (1754—1819) és Sallér Judit leánya s 
így Széchenyinek unokatestvére. Gr. Zichy Otto (1815—1880) 1848/9-ben honvéd 
ezredes; Gr. Zichy Adalbert (1816—1883) katona, később István nádor hadsegéde.

6 T. i. Zichy Károly, a férje.
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hingegen, — der beunruhigte sich wenig — wie die Kinder 
hiessen, wie sie erzogen wurden ( l1/2 sor törölve).

Ich lebe in einer Art Apathie fort, — ohne Zweck — ohne 
Freude — ohne Wunsch — ohne einen besondern Schmerz! —

Mit dem ’Hungarismus1 schwimmen wir gegen Strom! Unsere 
Arbeit hat keinen Erfolg — Hungarn ist todt. — Wir attaquiren 
— werden todt geschlagen — und nützen nicht.

Es wird mit jedem Tag finsterer vor meinen Augen. N’im- 
porte! En avant!1

[,Nicht weich endigen, wie mein Vater.12
Cr[escence] kam zur Welt 13ten Mai 1899.

Namens Tag 15ten Juny 
Heirats Tag 3 August [1819]

(1 szó törölve) Tag 20 Jäner 1824]a)

[1828 október 27.] 27ten brachte Szilágyi seinen Tag bei mir 
zu, — Conscriptor von Bihar. —

[1828 október 28.] 28ten kam Eugene Zichy“ mich besuchen. 
Seine Familie ist sehr unzufrieden, dass er mir gewogen ist, 
und dass ich ein ascendant über ihn habe. Markus hat ihn 
wiederrathen nach Zinkendorf zu kommen.

[1828 november 2.] 2ten Heute ist, mein Bruder Paul und 
Eugene Zichy weg. Diesen Letzteren habe ich manche bittere 
Pille zu schlucken gegeben. Er nahm es gut auf. Ce n’est pas 
un hőmmé de beaucoup d’Esprit, mais d’un Esprit juste.4 Ich 
fühle, dass mein Umgang ihm gut ist.

Ich gehe heute nach Wien. Werde ich dort Ruhe finden, 
oder Gift einsaugen? Das Letztere, ich zittere im Voraus! Ich 
werde seyn „kalt, stark — impassible“ wenn möglich! —

a) A z o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Mit eem tesz! Előre!
5 Lásd a 225. lap 1. jegyzetét.
3 Zichy Jenő (Ödön), (1809—1848) akit Görgey 1848-ban felakasztatott. 

Gr. Z. Ferenc (1751—1817) volt veszprémi főispán és szül. Lodron Dominika 
grófnő (1789—1847) fia.

1 Nem nagyon szellemes ember, de a szelleme igazságos.
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[1828 november 6.] 6ten Heute bin[ich] von Wien zurück, — 
und wie ich ahndete, ,Gift, den Tod im Herzen, — Ich war 
stark, kalt, impassible, — empfand aber, wie einer der zum 
Galgen geführt wird. — Ich überwand mich, — die Verstellung 
kostet mich aber vielleicht das Leben — Einige Jahre gewiss.

Den 3ten kam Gevay1 zu mir mit der Übersetzung von 
Lovakrul — Bat mich aber ,Es nicht drucken zu lassen — „Ich 
war in Hungarn erst kürzlich — und fand niemand auser zwey, 
•die das Buch billigen, alle Leute die ich sprach sind gegen 
Sie — La legon est bonne mais il faut qu’elle reste en 
famille1 2 — Machen sie das Opfer' Nicht gelesen, nicht gekannt 
zu seyn“ —

Ich habe mich gleich entschieden, es zu unterlassen — und 
dachte mir“ encore de la vértu sans témoins3 —

Die Mutter von Cr[escence] empfing mich freundlich — 
doch ohne besonderem Interesse. Cr[escence] sprach ihr nie 
von mir.

Cr[escence] war unwohl (1—2 szó törölve) — wird von 
Vivanot4 behandelt, der die Gábriellé Hunyady ect. [61] umge
bracht hat. Er ist ein guter Mann, und darum glauben die Leute 
,er sey auch ein guter Arzt — Cr[escence] ist blass wie eine 
Lilie — mager —, 0 Alles das durchbohrt mein Herz! — Sie 
gehet in gar kein Theater ect. —

Auf den Abend sah ich sie bey Julie H[unyady], —
Ich bin aus der Mode — ganz — verlassen — Man kennt 

mich kaum —
4ten Ging ich zu Cr[escence]. Ihre Mutter selbst engagirte 

mich — datzu — Sie war nicht zu Hause — Sie NB. wusste, 
dass ich kommen soll — Begegnete Rosette5 ’Je pars demain 
pour Bude, ayez la bontó de dire ä MB la Comtesse que je me

1 Gévay Antal (1796—1845) ekkor a bécsi udvari könyvtár segédőre, előbb 
nevelő volt gr. Széchenyi Pálnál. Innen ismerte őt Széchenyi. Gévay tényleg 
lefordította a Lovakrul c. munkát, de ezt Széchenyi nem adta ki.

2 Gévay véleménye : A lecke jó (t. i. a magyarság számára), de köztünk kell 
maradnia (tehát ne adja ki idegen nyelven).

s Szintén erény tanú nélkül.
4 Vivenot Dominik (1764—1833) bécsi keresett orvos.
5 Crescentia társalkodónője.
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présenterai ä see portes demain ä 1 heures pour prendre sa 
commission — — Sie,a) oui je le lui dirai.1 —

5ten kam die heiss erwartete Stunde! — Cr[escence] fuhr um 
3/4 auf 1 mit Ihrer Tante Pallavicini2 Visiten zu machen! — Ich 
hatte kaum Kraft mich fortzuschleppen — 0 warum habe ich nicht 
den Muth mich zu morden —! Keine Hölle kann qualvoller seyn
— wie mein Leben —! Und mit welchen Engelsausdrücken sagte 
sie mir oft ’Ich meine es gewiss ehrlich — ich bin ihr bester Freund — 
würde mein Leben geben um Sie glücklich zu sehen“ — und dann 
verschliesst sie mir die Thüre — verbietet mir ’ihr zu sprechen, 
ihr zu schreiben (1—2 szó törölve) —! und das nennt sie ’Freund
schaft’ — wurde je ein Gefühl so eintheiliget! (*/s sor törölve) 
Meine Liebe — Alle Beweise — sind ihr nicht hinlänglich, — es 
genügt ihr nicht, dass ich unglücklich, elend — nahe zum Wahn
sinn bin, — sie will mein Leben, mein Blut — und ich Hasen- 
fuss greife nicht zur Pistole! (Körülbelül 10 sor kivágva) Nein, 
erwache in mir männliche Kraft — (4 sor kivágva) [63]

Den Abend ging ich zu Julie H[unyady] und fand Cr[es- 
cence] freundlich wie wenn sie mir sagte ’Ich meine es ja so 
ehrlich —’ und Henriette Liechtenstein] (Hunyady)3 — Ich 
war kalt — einsilbig — beynahe unartig und ging meiner 
Wege — Was empfand ich Alles! (7·1/* sor az oldalon törölve)

Nächsten Morgen bin ich nach Zinkendorf-------Horpács
— Von meinen Gedanken, wie von Furien gejagt — Ich nahm 
mir vor“ . . (*/2 sor törölve) — so gut ich kann — 0 und wie 
ohnmächtig bin ich4 — meinem Vaterlande nützen — Mitte

a) Széchenyi a lá h ú z á sa .

1 „Elutazom holnap Budára, legyen szives megmondani a grófnőnek, hogy 
holnap 1 órakor jelentkezem lakásán, megbízásának átvételére.“ ,Igen, meg 
fogom mondani neki.“

2 özv. Pallavicini Kórolyné, szül. Zichy Leopoldina grófnő (1758—1840).
3 Gr. Hunyady Józsefné, szül. Liechtenstein Henrietta hercegnő.
1 Visszaemlékezik legutóbbi átélt szerelmi kínjára és elhatározza, hogy 

belenyugszik nehéz helyzetébe, ahogy csak lehetséges és — bármennyire le van 
verve — felsorolja jövő életcélját: a) hazájának hasznára lesz, b) jövő nyáron 
elmegy Amerikába, c) előbb vagy utóbb ír bátyjainak és felkéri őket, gondoskod
janak alkalmazottairól, d ) ír Wesselényinek, hogy minden írásait és könyveit 
neki hagyja stb., de egyeseket égessen el, el és végül agyonlövi magát Buda 
környéke legmagasabb hegyén.



1 9 2 8  NOV EM BER 269

Sommer gehe ich nach America — und früher oder später — 
schreibe ich an meine Brüder um für Versorgung meiner Leute 
zu bitten — an Wesselényi ’dass alle meine Schriften und 
Bücher sein sind ect zum Theil verbrennt werden sollen — und 
erschiesse mich auf dem höchsten Berg in der Gegend von Ofen —. 
(17, sor törölve)

[1828 november 7.] 7ten (Néhány szó törölve) machte mich 
mit seinen politischen Ideen bekannt. Welch elender Kerl! J’en 
ai honte1 — Ich sprach mit ihm, mit einer Gelassenheit, die 
mir nun selber auffällt — ! —

Morgen gehe ich nach Pest. In Wien schloss sich Nugent1* 
an mich. Je crois que Vous avez des Idées justes et profondes, 
et assez de force pour les executer ect.1 2 3

[1828 november 8.] S te ll

[1828 november 9.[ 9t,en in aller früh (δ 1/* von Zinkendorf 
weg) — So warm angezogen gewesen — dass ich mich nicht 
rühren konnte — und doch kalt gehabt. Wie wenig Lebens
wärme habe ich schon! C’est bien peu de choses.4 5

[1828 november 10.] lOten 2 Uhr Morgens angekommen in Pest. 
Fand in der Minerva“ meinen Aufsatz ’Mit den kleinsten Lettern 
— voll Fehler — einzige Änderungen — mit ból bol —. Es ist 
schwer mit diesen Leuten zu leben —. Es ärgerte mich, Zweyte

1 Szégyenlem magam e miatt.
2 Gr. Nugent Laval altábornagy.
3 Azt hiszem, hogy önnek helyes és mély eszméi vannak és elég ereje, 

hogy azokat végrehajtsa.
4 Bizony nagyon kevés.
5 A Felső Magyar Országi Minerva szeptemberi füzetében közölte Széchenyi

nek a júniusi számban közzétett cikkéhez fűzött jegyzetekre beküldött észrevéte
leit (Méltóságos Gróf Széchenyi István Ur Eő Nagyságának a Minerva Redactio- 
jához küldött sorai.) Széchenyi észrevételeit 1828 szept. 16iki levelével küldötte 
s e levélben kérte a szerkesztőséget, hogy cikkében a bál ,  bői ragot hagyják meg 
bul, bül-nek.
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Nachricht’ Das Casino wird verboten, — wegen Dercsényi’s — 
Buch!1 —

Öde und traurig — Tout me paroit impossible1 2 — In das 
Casino kommen wenige — Crfescence] n’est pas a Bude — rien 
ne se peint en moi gaiment — 3

[1828 november ll.] 11 In Ofen Marie ,,Cr[escence] bleibt den 
ganzen Winter in Wien, — Als ob man einen Dolch mir durch 
das Herz gebohrt hätte! — Carl „Ich werde weg gehen — nach 
30 Jahren müssen sie mir etwas geben ect.

Mit jedem Tag wird es um mich finsterer! — Cr[escence] 
wird sterben — oder nicht in Ofen wohnen, nie mehr hin
kommen!

Je suis reduit ä moi — ma santé est abimé, je suis bien 
souffrant!4 5 6

Berzsenyi schreibt an Döbröntei ein Brief,1’ voll Enthusias
mus von mir.

[1828 november 12.] 12 ten Bey Carl Z[ichy] gegessen. Alfred11 
hatte grosse Freude mich zu sehen —, sass neben mir. 0 wie 
wohl hat mir das gethan — [65]

Es ist nicht möglich, dass ich mehr lange lebe — Ich löse
mich allmählich auf —. Alles ist vor meinen Augen grau------
oft stehet die Ewigkeit in ihrer ganzen Unermesslichkeit vor 
mir, und droht mich zu verschlingen. La force commence ä me 
manquer7 — Ich fühle mich von allen verlassen —

1 Dercsényi Pál (1797—1843) müve: Báró Dercsényi Pál beszéde, egy száz 
db cs. kir. aranyból álló jutalomtétel alkalmával a legjobb munkára, mely 
1829 május első napjáig a pesti casinónak e cím alatt: Tanácsiatok a magyar
országi mezei gazdák számára, be fog nyujtatni. Pest 1828 (Németül is).

■ Minden lehetetlennek látszott nekem.
5 Crescentia nincs Budán — eemmit sem látok jó színben.
4 Magamra vagyok utalva — egészségem tönkre van téve, nagyon szenvedek.
5 Széchenyi Berzsenyi 1828 okt. 18iki levelét érti. Ebben ezt írja: 

„A lópálya eránt való írás gyűlésünkön felolvastatott s bíráink ki vágynak küldve, 
hogy segedelmet gyűjtsenek. Tapsol minden a nagy tüneményeknek s a Széchenyi 
Pista név olly büszkén zeng most nálunk, mint egykor a nagy Fritz az északon.“ 
(Berzsenyi D. összes művei 1842. (III. k 120. 1.)

6 Gr. Zichy Alfréd, Crescentiának akkor 7 éves fia.
7 Erőm kezd cserben hagyni.
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„Hungarn scheint mir todt — Pest ein entsetzlicher Aufen- 
haltsort zu seyn — (*/2 sor törölve)

[Gab der Fery Ortzy1 und ihren Töchtern eine Stunde in 
englischer Sprache, war bey Somsich.2 Mit wie viel Wissen und 
Kenntnissen, welche Zurückgebliebenheit! —-welche Einseitigkeit.]a>

[1828 november 13.] 13ten Ich bin recht krank — will aber 
keinen Arzt haben-------

[1828 november 14.] 14ten Bin sehr leidendjUnd kleinmüthig— 
Arbeite aber ehrlich vorwärts — Sprach mit Lengyel — pour
l’engager d’apprendre ä Cr[escence] l’hongrois3 ----- - ,  — was
hilft es aber-------sie wird nicht mehr lange leben — und ich
nie mehr einen frohen glücklichen Tag —!

Besuchte ’Schedius — Yittkovich — Vörösmarty — Bartal.4 
Ich „S hát hogy van a Nagysás asszony — B e d i e n t e r b) ’hiszen 
megholt — ect. Es stockte mir das Blut5 — so war ich frappirt —

Nein, nein Cr[escence] wird nicht lange leben. —
Alle die alten Lumpen, und quasi Taugenichtse, meine 

Antagonisten sagen den jungen Leuten, die mit mir halten 
wollen „Széchenyi führt Euch alle bei der Nase herum — er 
mistificirt Euch alle“ — Viele und die meisten werden scheu — a)

a) Az oldallapra jegyezve. bl Széchenyi aláhúzása.

1 Özv. b. Orczy Józsefné, szül. Pejacsevich Franciska (1784—1861) és két 
leánya: Paulina (1808—1872), később Horváth Antalné és Eleonora (1811—1865) 
később gr. Sternberg Jaroszlavné.

2 Somssich Pongrác (később gróf) (1788—1849) somogyi alispán és ellen
zéki követ, aki akkor mint a rendszeres munkák egyik kiküldöttségének tagja 
tartózkodott Budán. Később államtanácsos lett.

3 Alkalmazása végett, hogy Crescentiát magyarra tanítsa. (Közelebbi 
adatot Lengyelre nem találtam.)

1 Schedius Lajos (1768—1847) a pesti egyetem tanára, neves író. Vitko- 
vits Mihály (1778—1829) ügyvéd, áldozatkész magyar író, Kazinczy pesti 
triászának egyik tagja (Horváth István, Szemere Pál). Vörösmarty Mihály 
(1800—1855) költő, akkor a T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y  szerkesztője. Bartal György 
(1785—1865) pozsonyi alispán és követ az 1825. országgyűlésen, 1827 óta 
személynöki ítélő mester. Később magy. kancelláriai tanácsos. Neje: Bacsák 
Jozefa 1828ban, tehát kevéssel előbb halt meg.

5 Mert azonnal Crescentia jutott eszébe.
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et puis la vanité, f amour propre blessé, ect.1 Ich stehe allein — 
wirke aber mächtig —

Vigyázó2 — bearbeitet. —

[1828 november 15.] löten Ganz matt und krank erwacht, 
aber mit Resolution —. Ich habe wieder Muth zu leben — Ich 
halte mich für schwach und merke dass die andern es noch 
mehr sind.

Qu’elle est votre maladie? — c’est l’amour qui me tue,3 — 
2te Lection den kleinen Ortzys gegeben.

Bei Stanislaus Albach gewesen. Welch reiner unverdorbe
ner Mensch! — Von Literatur sprachen wir viel — Rousseau4
«rhebt er hoch „Unter uns gesagt, ich räume Rousseau eine
erhabene Stelle im Himmel ein“ — Von Verfassungen, — „Es 
wird mit einer Revolution aufhören — diese Verfassung5 ist ein 
pasquil auf die Freyheit!“

Hungarischen Sinn hat er keinen, — ganz teutsch-------
Später war ich bey Carl Z[ichy] ’Ich bin krank — schlafe 

nicht’ — War düster, kalt, sprach von einem Tagebuch was
er geschrieben —.a) Im Casino predigte ich wieder über Eins 
und das Andere.

[1828 november 16.] löten beym Palatinus gewesen! — In der 
Predigt. Junge Bene0 besucht mich — spricht wie ein Berli
ner! — In welcher Gefahr sind wir! — Wie leicht nehmen wir 
alle Eindrücke an! a)

a) S zéchenyi m ajd n em  1 o ld a lra  te r jed ő  o ld a ljeg y ze te  tö rö lve .

1 Azután a hiúság, a sértett önszeretet stb.
2 Vigyázó Antal táblabíró, gazdag birtokos, kapitány volt az 1809. nemesi 

felkelésnél. I tt  ismerkedhetett meg vele Széchenyi s most a Kaszinó és az alapí
tandó Lóverseny-társaság részére nyerte meg. Unokája az ismeretes Vigyázó 
Ferenc gróf, aki egész vagyonát a M. Tud. Akadémiára hagyta.

* Mi az ön betegsége? A szerelem öl meg engem.
5 Rousseau, Jean-Jacques (1712—1778), a híres francia író.
s T. i. magyar.
e Bene Ferenc pesti egyetemi orvostanár hasonló nevű fia (1803—1881) 

szintén orvos. 1828ban külföldön utazott s az itt  magába szítt eszmékről 
beszélhetett Széchenyivel, akinek a forradalmi ízű eszmék nem tetszettek.
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Seit 14 Tager wieder . . .  — ’Comme fai vielli — comme je 
suis affoibli1 -------(1 sor törölve)

Mit Döbröntei, der bey der Politzey seyn soll — und wie 
es scheint viel ausgibt, ohne viel zu haben — Visiten gemacht, 
„Carl Kisfaludi — Andreas Fay — Thaiss —,1 2 3 0 Dieu quel ennui, 
qu’elle misére — comme c’est dificile d’etre vertueux.“

[1828 november 17.] 17ten Eine entsetzliche Nacht zugebracht. 
Wie das erhitzte Gehirn, wie Träume uns leicht entmannen, 
und schwach machen können! — Es war mir als ob mich etwas,
ein Dämon gepackt und [67] festgehalten hätte---------- konnte
mich nicht bewegen — Angstschweiss brach aus meinem zerrütte
ten Körper — klar und ohne Hülle sah ich was ich werden hätte 
können, — was ich bin —, (1/3 sor törölve) — ein siecher Kör
per, — (7j sor törölve)4 — ein zerrüttetes Gewissen—.Wenig 
gelernt, und ä la tété der Reformation eines verfaulten Volkes 
gegen Strom schwimmend — von vielen gehasst, von allen ver
mieden —, derangirt ect, und durch Liebe für Cr[escence] 
gebrochen — ein Ganzes, das zwischen Wahnsinn, Tollheit und 
Selbstmord schwebt ! ! ! — Und wie selten kommt der Schlaf, 
um mich über mich selber vergessen machen — und kommt er, 
— so sind hollen Träume meine Ruhe! —

1 Mennyire megöregedtem, mennyire meggyöngültem.
2 Kisfaludy Károly (1788—1830) a kiváló magyar író és költő, akit 

Széchenyi a maga körébe vont s aki Széchenyi magyar nyelvi készségére hatott 
is. Neki szerezte meg Széchenyi a J e l e n k o r t, amelyet azonban elhunyta miatt 
Helmeczy kapott meg.

Fáy András (1786—1864) Pest megyei táblabíró, az Első Pesti Takarék- 
pénztár alapítója, magyar író, akinek Meséit Széchenyi már ismerte. Háza ekkor 
a magyar írók gyülőhelye volt.

Thaisz András (1789—1840) ügyvéd, magyar író, a T u d o m á n y o s  G y ü j t e m é u y -  
nek 1827ig szerkesztője, később pedig a S a s  c. folyóiraté.

3 Istenem milyen unalom, milyen nyomorúság — milyen nehéz erényes
nek lenni.

4 E részlet ismét mutatja, mily élénk volt Széchenyi képzelőtehetsége s ez 
sokszor mily túlzó önvádat keltett benne, ha elmúlt életén elmélkedett. E két 
sorolt részlet nagyon szemléltetően mutatja ezt s mivel később is sokszor tér e 
gondolatra, könnyű a törölt részleteket kiegészíteni. Az első rész ez volt: durch 
Sinnlichkeit entnervt és erre válasz — ein siecher Körper; a második ez volt: 
durch den Mord meiner Schwägerinn s erre a válasz —■ ein zerrüttetes Gewissen.

18G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t.
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Nein, — wenn man es mit kaltem Blut betrachtet — einen 
so langweiligen und niederträchtigen Ort, wie Pest und Ofen 
kenne ich nimmermehr. Der Staub, der Koth — diese schlechten 
Etablissements — Alles, wo man hinsieht schlecht — und diese 
unfreundlichen Leute, — wenigstens für mich. Ich werde nier- 
gends, und von keinem Menschen eingeladen. — Z[um] Beispiel] 
bei Fery Ortzy gebe ich ’englische Lectionen, — man lässt mich 
von Pest nach Ofen gehen, — bis zu Mittag bleiben, gleich 
nachmittag ankommen, während alle Zweyten Tage, Leute zum 
Essen eingeladen sind, — ich aber niemals — Ich werde als 
ein Sprachmeister betrachtet — et on ne sent, pas un moment 
le besoin de me faire une politesse!1 — Und doch — wie es 
immer zum lachen ist — kränkt es mehr als man gelaubt, — 
überall rebutirt2 oder sich en Bagatelle behandelt zu sehen! —

[1828 november 18.] 18ten Meine Gesundheit besser. Bey Ferry 
0[rtzy] gewesen, englische Lection geben — als ich ging und 
die Essgäste bald kommen sollten, — S i e a) „wenn kommen 
Sie einmal zum Essen, — Icha) — wenn Sie mich einmal ein- 
laden werden ect —

Es ist in der That komisch —
Nachmittag Visiten gemacht — . niergends empfangen wor

den. Auf den Abend The dansant3 bei Gräfinn Eva Semsei4 —. 
Die ganze Stadt geladen, — auser mir. —

[1828 november 19.] 19ten Von Arnstein eine abschlägige 
Antwort5 — den [!] Todt der alten Andrasy6 — von den Gütern

a) S zéch en y i a lá h ú z á sa .

1 És egy pillanatig sem érzik szükségét annak, hogy velem udvariasak 
legyenek.

2 Elutasítva.
3 Tea-estély tánccal.
4 Semsey Jóbné, szül. Keglevich Éva grófnő (sz. 1793), Gábor, akkor 

helytartótanácsos húga.
5 Széchenyi ezidőtájt nagyobb költekezései m iatt sokszor volt pénzzavarban, 

amiért jószágigazgatója gyakran a valóságnál sötétebb színben ecsetelte leveleiben 
a pénztár állapotát, a kevesbedő jövedelmet stb. Ez alkalommal azonban gond
jait az is növelte, hogy Liebenberg János jószágigazgatója részére nemességet 
szerzett s a nemesi jószág (Lunkaszprie) megszerzésére szükséges pénz fedezését
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Lamentation — von Liebenberg einen ’anzieglichen Brief 
bekommen. —

Den Abend Soiree bey Bedekovich1 — Alle Leute einge
laden — auser mir —

[1828 november 20.] 20ten (V3 sor törölve) Waldstein mit 
C U  sor törölve)

Soirée bey Resy Ortzy,1 2 Diner bey Fery Ortzy, wo ich 
nicht war. Tempora si fuerint nubila solus eris — 3

[1828 november 21.] 21ten Gab ich die fünfte Stunde im engli
schen bey Fery Ortzy. Nachmittag bei Fidel Pallfy.4 E r ’Man 
hat Dich erwartet in Pest, und mit so vieler Sehnsucht, dass 
ich Dich beneidete, denn wenn man in der allgemeinen Stimmung 
so hoch stehet — dann kann man zufrieden seyn, ect. Es ist 
wirklich lächerlich —!

[Den 21. Nov[ember] geschrieben an Cr[escencens] Mutter,
Liebe Gräfinn, das Gebet Buch von P[ater] S[tanislaus] 

ist endlich fertig; hier beigeschlossen übersende ich es Ihnen. 
Sie werden darinn einige Zeilen von seiner Hand geschrieben 
finden, was Ihnen gewiss nicht unlieb seyn wird —

Erlauben Sie, dass ich Sie bitten dürfe, es von mir als

a) Széchenyi a láhúzása .

ie magára vállalta. B. Arnstein Náthán (1743—1838) bécsi bankártól (illetőleg 
az Arnstein—Eskeless bankháztól) kért 10,000 forint hitelt. Ezt azonban Arn
stein udvariasan megtagadta. Erre Széchenyi nov. 20án írt levelében szemrehá
nyást, te tt a bankháznak és kérte, írja meg nyíltan a kölcsön megtagadásának 
okát, őmaga rögtön két valószínű okot hoz fel levelében, hogy 1. a magyar urak 
szegényednek és nem akar magyarokkal összeköttetésbe kerülni, hogy 2. tudo
mást szerzett egyik birtoka áruba bocsátásának kísérletéről. Arnstein e levélre 
bocsánatot kérve azonnal folyósította a kért hitelt Széchenyi részére. Ez eset 
nagyban hozzájárult, hogy Széchenyi H i t e l  c. művét megírja, (Lásd Viszota 
Gyula Széchenyi H i t e l  c. művének keletkezése: B u d a p e s t i  S z e m le  1916 évf. 167. k).

9 Gr. Andrássy Istvánná, szül. Festetics Mária grófnő Andrássy György 
anyja 1828 nov, 12. halt meg.

1 B. Bedekovich Lajos alkancellár.
2 B. Orczy Györgyné, szül. Berényi Erzsébet grófnő.
3 Ha nem jól megy sorod, egyedül maradsz. (Ovidius: Trist iák I, 9, 5.)
4 Gr. Pálffy Fidel tárnokmester, helytartósági tanácsos, a későbbi kancellár.

1 8 *
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ein Andenken anzunehmen. Es errinnere Sie an jene Tage, die 
Sie mit uns in der Hauptstadt unseres Vaterlandes zugebracht 
haben, und rufe alle jene in Ihr Andenken, von denen Sie 
geehrt und geliebt sind, und die — wiewohl ohne grossen Erfolg, 
und ohne grossen Hoffnungen für die Zukunft, das Wohl und 
Glück ihrer Heimat, nach ihren besten Wissen und Gewissen 
zu befördern suchen!

Ich ahnde dass Ihre Verhältnisse Sie gute Gräfinn schwer
lich mehr nach Pest und Ofen bringen werden, und so auch Ihre 
liebe Tochter nicht, — die wir, wie den Schutzengel unseres 
Landes betrachten und verehren; schmerzlich und traurig gestall- 
tet sich die Zukunft uns, — es geschehe aber der Wille des 
Allmächtigen. Wir werden treu und ehrlich und für das Wohl 
unserer Lands-Leute uns mühen und beschäftigen, Sie werden 
gewiss in der Zahl derjenigen Wenigen seyn, — die uns nicht 
ganz aus Ihrem Andenken verbannen, und uns mit Liebe und 
Wohlwollen beurtheilen werden — dessen bin ich fest überzeugt, 
— und Gott möge Sie dafür segnen;

Leben Sie wohl, geben Sie das andere Gebet Buch Ihrer 
Tochter, der ich mich mit dem Gefühl der tiefsten Verehrung emp
fehle, und die ich bitte, recht auf ihr Wohl und Ihre Gesundheit 
zu achten. Sich eine Kugel durch den Kopf zu schiessen, oder 
auf sich nicht zu achten, ist gleich sträflich — das Eine ist 
sich schnell tödten, das Andere langsam, und Gott will oft, und 
vielleicht zu unserm Besten, dass wir leiden, und lange leiden. 
Ich bitte Sie sagen Sie ihr das.

Ich werde trachten den kommenden Winter Sie in Wien zu 
besuchen und werde Ihnen damals den kleinen Krug, den ich 
für Sie aus Fiume mitbrachte, übergeben. Leben Sie bis dahin 
wohl und glücklich.

Apropos. P[ater] S[tanislaus] weiss nicht für wen die zwey 
Gebet Bücher sind, in die er sich schrieb — ich sagte ihm nur 
so wiel ’Es sey für zwey Wesen, die mir unendlich werth und 
theuer sind — und deren Wohl und Glück, zu meinem Leben 
nothwendiger sind, — als meine eigene Wohlfahrt und Zufrie
denheit —
■ Adieu, Adieu S[zechenyi]

An B[aron] Wess[elenyi] konnte ich Ihren freundlichen
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Grass noch nicht ausrichten — nnd erwarte ihn erst um das 
Neue Jahr! —]a) [69]

[1828 november 22.] 22ten Lange Unterredung mit Haller1 ect 
’dass keiner von den deputirten2 je in das Casino kommt. 
Durch Hallers Äuserungen gemerkt, wie wenig man mich liebt. 
Viele halten mich für stolz, andere für einen R a d i c a l  R e f o r m a 
to r ,  b) andere für einen A r i s t o c r a t e n  b) ect. Ich fühlte den Schmerz,
— ganz isolirt zu seyn — ich habe es in der That schon mit 
allen Leuten verdorben —· Sehe ich in die Vergangenheit — so 
erscheint mir der Schatten der unglüchlichen C3 — sehe ich in die 
Zukunft, so schaudere ich „Von meinem Engel4 den aller bitter
sten Kelch überreicht zu sehen! Üble Gesundheit! — Schlaflose 
Nächte — Viele Schulden ect und keinen Freund — das alles 
fühle ich und bin dennoch zu Augenblick vor Selbstgefühl stolz!
— Die meisten Augenblicke meines Lebens bezeichnet eine 
unendliche Sehnsucht ’zu Sterben’ —

[1828 november 24.] 24 Nov[ember] ist Sahländer5 nach Wien, 
ich gab ihn [!] einen Brief an Julie,6 die Mutter von Crfescenco] 
und den Brief an Cr[escence] mit.

[Liebe Julie, der Überbringer dieses Briefes hat zugleich 
Alles das was ich für Sie in Fiume gekauft habe, mitgebracht. 
Befehlen Sie ihm, wo er es hinbringen soll — aber etwas im 
Stillen, — denn es ist, wie Sie wissen alles, was er brachte 
contraband Waare und man könnte es sogar in Ihrer Wohnung 
wegnehmen, merkte man, dass es von Ausland kam. Allmählich

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve. b) Szécheny i n agyobb  b e tű k k e l í r ta  le  e szó k a t.

1 Gr. Haller Ferenc kapitány, a nádor kamarása.
2 Az országos kiküldöttség tagjai.
A M. Kurír híradása szerint (ápr. 1) márc. 20 és 21én jelentkezett a 

7. t. c. által az országos összeírás és a porták megigazításaiban kiküldött orsz. 
deputatio a nádornál mint elnöknél és 21e óta ülést is tartottak a gróf Károlyi 
palotában.

3 Caroline (t. i. sógornője).
'  T. i. Crescence.

Széchenyi ménesmestere.
3 Gr. Hunyady Ferecné, szül. Zichy Julia grófnő, Széchenyi unokahuga 

Crescentia mostohaleánya.
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schwindet aber die Gefahr, während sich das Neue mit dem 
Alten mischt.

Ich schliesse die Preise sowohl der Fayence ect als auch der 
Schnitt Waren, hier bey und bitte Sie

1° der Sophie Esterh[azy] — oder den gelben, oder den[!] 
weissen Service, oder die 6 Steingut Teller, oder die 6 porcellain 
Tassen aufzuheben, — das heisst Eines von den Vieren, wie Sie 
dann wTollen. —

2° Alles das was Ihnen nicht gefällt, nicht zu nehmen, und 
sich darüber nicht im Mindesten zu geniren, — und nur bei sich 
aufzubewahren, bis ich Sie wieder sehe.

3° Ihrer Mutter zu sagen, dass Sie die Theiére1 ect. mit 
den φ): bezeichnet nehmen sollte, da bey dem blauen Geschirr, 
das ich für sie brachte und welches bereits in Ofen ist, nur eine 
Theiére ist, da die eine gebrochen — und zu einem completen 
Tliee Service, 2 Thee Kandeln erforderlich sind, — und diese 
Lichtbraune Farbe, mit dem Blauen gut zu passen scheint. —

4° dass man nicht viel darüber spreche, dass i c h a) Alles 
das Zeug aus Fiume mitgebracht habe. Mir scheint es ist besser —

Es verstehet sich, dass Sie, mit Allem frey disponiren 
können, und es mir ganz gleich ist, ob Sie alles selbst nehmen, 
oder andern cediren, — oder gar nichts behalten. — Das Geld 
das für diese Gegenstände einkommen wird, wollen Sie die Güte 
haben, indessen bei sich für mich aufzubewahren.

Leben Sie wohl liebe Julie, empfehlen Sie mich an Frantzy 
aufs Freundschaftlichste, und bleiben Sie froh und glücklich2] b)

[1828 november 25.] 25ten Bei Széchen3 gegessen. Sie sprach mir 
von Cr[escence] ohne Sie zu nennen. Qu’elle dóit étre touchée 
de tant de Constance —- mais qu’elle est digne d’amour ect. —4

a) Szécheny i a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Teakanna.
- Az említett másik két levél a következő 72. egész lapon és 74. egy 

részén törölve.
3 Gr. Szécsen Miklós magyar kancelláriai tanácsos és felesége, szül. Forgách 

Franciska grófnő (1785—1867).
4 Hogy neki (Crescentiának) meghatva kell lennie ily nagy állandóságtól 

— de hogy ő méltó a szerelemre.
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[1828 november 26.] 26ten Bey Carl Zichy gegessen. Er las mir 
den Brief von Cr[escence] vor, die sehr krank ist — bey Ihrem 
Onkel St.1 in Ohnmacht fiel ect — Ich war bewegt, dass ich 
kaum reden konnte — er merkte es drückte mich an sich — 
beym Essen sprach er ( l 1/2 sor törölve).

Nach Tisch Era) — Was bin ich für die Fayence2 schuldig 
—  Ichli) es ist so wenig — Cr[escence] sollte es von mir als 
ein kleines Geschenk annehmen. Era) — sage ihr’s — ich 
hab’nichts dagegen. Icha), ich würde es nur dann wünschen, wenn 
Du es erlaubst — je n’aurai pás ősé sans Vous en prévenir.3 — 
Er wurde ganz zärtlich — „Ich esse alle Tage um 2 Uhr, 
komme doch herauf manchmal. —

Cziráky und Zichy zum Casino engagirt.

[1828 november 27.] 27ten Aus fürchterlichen Träumen erwacht. 
Ich sah Cr[escence] sterbend ect schrieb den Brief l l l l b) und 
schloss ihn an S[ophie] Micherl ein — Sie soll ihn übersenden, 
oder nicht — Nach gut dünken, „Ich sage ihr Ne pensez ni ä 
Vous ni ä moi seulement au bonheur de Cr[escence] —4

Ich meine es gut — (V2 sor törölve). Ich ahnde, dass sie 
nicht lang leben wird — Sie ahndet es auch. — Wie finster die 
Zukunft —

[1828 november 29.] 29ten Abend Micherl Est[erházy] „Man 
schreibt mir von Wien, dass Cr[escence] recht übel seyn soll — 
( 1 7 2 sor törölve).

Früher forderte Ortzy den Latzy Zichy — der sich eigent
lich C U  sor törölve) — ,weil er sich über seine· Mutter moquirt 
haben soll. — (V2 sor törölve) Training. — [71]

Welche Nacht zugebracht! Welche Träume . . . J’ai vu

a) S zéchenyi a láh ú zása . b) A levél a  72. lap  fe lén  és a  73. lapon  tö rö lve ,

1 Stephan. Gr. Zichy István (1757—1841), akkor a Zichy-család seniora; 
felesége szül. Pálffy Teréz grófnő (1760—1833).

2 Lásd a Hunyady Julia grófnéhoz írt levél 3. pontját.
3 Nem merném anélkül, hogy erről ne értesítselek.
Λ Ne gondoljon sem önmagára sem énreám, egyedül Crescentia boldogságára.
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1’enfer dans ce monde1 —! An S[ophie] E[sterhazy] geschrieben, 
’pour qu’elle force Cr[escence] ä parier ouvertement1 2 * —

[1828 november 30.1 30ten Bey Meyerfify5 eine recht langweilige 
Jagd. —

[1828 december l.] lten Nach Gyál4 geritten — dort gejaget 
und wieder nach Hause geritten. Wäre nicht mehr im Stand 
eine Campagne zu machen — Schlecht [e] Jagd — it will 
not do.s —

[1828 december 2.] Wesselényi schreibt an Döbröntei ,Er könne 
vor dem neuen Jahr nicht herauf kommen“ — wegen Geld 
Mangel — indessen gibt er an M[icherl] Est[erházy] den 
Auftrag von Baidock, um 300—400 #  eine Stute zu kaufen. 
Mehr als 3, 400 #  würde der Séjour in Pest nicht kosten — und 
so zieht er dem allgemeinen Wohl, — den Besitz um eine Stute 
mehr, vor! — Er sagt“ Mir ist wohl, sehr wohl — habe nicht 
viel zu thun, — bin aber faul ( l ‘/4 sor törölve).

Yon Broemberg die Nachricht erhalten ,dass Wentzel6 ohne 
Hoffnung krank liegt — ! —

Wie schmerzt mich das — dass S— mir kein Wort sagt! —
Bei Festetich7 (Obersthofmeister gegessen) — Döbröntei 

war bei der Erzherzoginn.8 9 „Die gelehrte Gesellschaft wird gute 
Früchte bringen — in dem Casino sehe ich aber nur einen Rauch 
Club — und im Wettrennen Anglomanie“ sagt sie. C’est lui 
qui parle.’

Nickerl Széchen ’Ich höre üble Nachrichten von Wien *— Nur 
Carl sieht rosenfarb ect — O welch Dolch Stich! —

(3 sor törölve).

1 Láttam a poklot e földön.
2 Kényszerítse Crescentiát, hogy nyíltan beszéljen.
s Mayerffy Ferenc hg. Grassalkovich bérlője.
* Gyál puszta Soroksár mellett, gr. Károlyi István birtoka volt.
5 Nem megy.
6 Hg. Liechtenstein Vencel csak 1842-ben halt meg.
7 Gr. Festetics János Albert, József nádor főudvarmestere.
8 Mária Dorottya főhercegnő, József nádor felesége.
9 Ez ő (t. i. a nádor), aki beszél.
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[1828 december 3.] 3ten Welche Nacht brachte ich wieder zu! —
(1V4 sor törölve).

[1828 december 5.] 5ten Kam endlich S[ophie] E[sterhazys] 
Brief (V3 lap kivágva) [73] (1—2. szó törölve).

[1828 december 6.] 6ten Ass ich bei C[arl] Zichya) — Alle 
Leute sagen mir, sie sey ganz wohl ect, Nachmittag sagt mir 
Carl .Crescence lässt sich und auch ihre Mutter sich für die 
Gebetbücher des Stanislaus bedanken . . .  (2 sor törölve)
unglücklich wie ein Stein, aber hart! — Den kleinen Geyza das 
erstemal gesehen. — Es ist das schönste Kind, das man sehen 
kann! -------

[1828 december 7.] 7ten lass ich Balog1 kommen — und lebe 
seit der Zeit Homeopatisch. — (l/2 sor törölve)

I c h b> S hát ugyan meggyógyít, s helre állít?
E r b) Mit der unendlichsten Zuversicht, — hogyne — az 

volna szép. —
Befinde mich in der That besser!
Meine Pferde sind in die Donau gefallen, oder vielmehr 

gesprungen! Der Wagen ging in Trümmer — denen Pferden 
geschah nichts Erhebliches.

[1828 december 9.] 9ten in Ofen im Cercle bey der Erzher- 
zoginn.

J o h a n n  W a l d s t e i n h) „So stelle ich mir den Marquis Posa 
vor, — wie Du heute aussiehst —

Die Erzherzoginn zeichnete mich unendlich aus. —

[1828 december 10.] lOten kam Micherl Esterhazy1 2 zu mir — 
mit Vertrauen und Patriotischen Gefühlen — 0 wie wohl war 
es mir! — Ja, ich nütze doch — Allmächtiger ich danke Dir! —

a) Széchenyi o ld a ljeg y ze tb en  m ég eg y szer ism étli: 6ten sp e iss te  ich  bey C (arl) 
Z ichy. b) Széchenyi a láh ú zása .

1 Almáéi Balogh Pál (1794—1867) homöopata orvos, Hahnemann követője.
2 Ifj. gr. Esterházy Miklós (1804—1885), a későbbi tatai gróf.
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Das Wetter war lind — es wurde die Brücke doch heraus
genommen.

[1828 december 12.] 12ten Johann Waldstein „Man achtet und 
schätzt Dich mehr, denn man Dich liebt— man fürchtet sich vor 
Deiner. — Die Weiber fühlen sich distinguirt, wenn Du sie 
besuchst, — dass Du mit Cr[escence] gut bist — die von [!] 
Ersten bis zum Letzten angebetet wird — gibt Dir einen 
platonischen Schwung!

[1828 december 13.] 13ten Eine fürchterliche Nacht zugebracht. 
(7 sor törölve)

[1828 december 19.] 19ten Bin ich mit G[eorg] Károly in 
4 Stunden 45 Minut[en] zu Fuss nach Gödöllő. Ohnweit von 
Rákos1 wurde mir so bange und Übel, dass ich kaum gehen 
konnte — ich empfand todesangst [75] währte nicht lange. 
In Gödöllő fanden wir den Fürsten und die Fürstinn — gerade 
in der Abreise. St[efan] Karoly kam von einer andern Seite 
auch zu Fuss — -------Wir waren alle disappointirt. Gra
salk [ovits] als ich ihn zur neuen Unterschrift des Casino1 2 
brachte — ,Muss es denn auf 6 Jahre seyn, ect. Ich war 
entrüstet.

Den Abend wieder nach Hause. Mein Gesundheits Umstand 
sinkt allmählich! —

1829.

[1829 január 3.] 3ten Brachte mir General Stroganoff, Adju
tant des Kaisers von Russland, einen Brief von P[aul] 
Esterházy]3 — Ob der Mann nicht hier ist, um zu spioniren? 
Des Abends führte ich ihn zu Wenkheim. Ich w'ar sehr munter

1 A Rákos pataknál.
2 Széchenyi a Kaszinó 1828 dec. 14-iki vál. ülésén előadta, hogy a Kaszinó 

további fenntarl ásóra 1829-től 1834-ig évi 50 frt résszel új aláírás kezdődött 
meg, azért előbb, mert most Pesten vannak az országos bizottságok lagjai s így 
könnyebb szóban elintézni, mint írással. Az aláírás 6 évre volt kötelező. Széche
nyi minden ismerősét írásban vagy szóban igyekezett aláírásra bírni.

3 Hg. Esterházy Pál londoni követ.
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und guter Laune. Haller1 und R. 0. sagten ’Es sey der letzte 
Tag! -

[14ten December 1828 habe ich mein Werk über ,A Hitel- 
rül angefangen.

Den 3ten Jäner fing ich meine repetitionen mit Xanthus2 an]!l)

[1829 január 4.] 4ten ist Cr[escence] gesund angekommen.

[1828 január 5.] 5ten überschickte mir Cr[escence] durch Carl 
Eetferházy] paquet (2 sor törölve).

Diner der Bürger Restauration3 mitgemacht. Ich links von 
den Commissair, B[aron] öttvös rechts von ihm gesessen. — 
Bemerkte, welches Ansehen das Amt und der Titel gebe, — wie 
wenig das Verdienst!

Wesselényi angekommen. Sehe mich immer mehr und mehr 
isolirt. Höre allenthalben von Diners, soirées, andern Unterhal
tungen — ich bin von allen ausgeschlossen —, (7 sor törölve) 
Pistole zu gleicher Zeit! — Bin rein zu allen Geschäften 
untauglich — bin ganz wie gelähmt! Nein das habe ich einstens 
nicht gedacht (3/., sor törölve).

[1829 január 6.] 6ten Besuch bei Cr[eecence] gemacht. Sie 
empfing mich nicht (11/2 sor kivágva) [77]b) mir meint! Es ist 
in der Tat zum lachen, oder zum tod weinen!

Alle Leute sind entrüstet, dass F. Pallfy den Látsnik nicht 
wegthut. Er wollte ihn aber weg thun: seine Mutter liess ihn 
aber kommen, und sagte ihn [!] ’Du kannst thun was du willst, 
du jagst aber deinen (2 szó törölve) — ect.

Cr[escence] empfing mich in Wien nicht. — Die Wettrenn

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve. b) In n en  T asn er szám ozta a  lap o k a t.

1 Gr. Haller Ferenc vértes kapitány és a nádor kamarása és b. Orczy 
Lőrincné, szül. Batthyány Teréz grófnő.

U t o l s ó  n a p  van Széchenyi egyedül, mert másnap már Crescentia megérkezik.
2 Xanthus Ignác Széchenyi Csokonai uradalmában tisztviselő, később Széchenyi 

jogtanácsosa. Ez időben Széchenyi Xanthus útmutatása alapján a latin nyelv 
és a magyar jog terén bővítette ismereteit.

3 Pest városának tisztújitása Mérey Sándor helytartósági tanácsos, k;r. biztos 
elnöklete alatt jan. 3-án, 5-én és 7-én folyt le.
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Becher wurden bey Henriette und nicht Julie Hunyady1 aufge
stellt. Cr[escence] war einigemal bei der Kaiserinn,2 oft bei dem 
Pater Schmied,3 (1 ’/2 sor törölve). Sie liess sich, für das Gebet
buch des P[ater] Stfanislaus] durch ihren Mann danken. Sen
dete mir die Briefe von M[icherl] Est[erhazy] durch Carls 
Jäger; ging in Ofen noch gar nichts aus.“

(572 sor törölve.)
[Hochgeborne Gräfinn.4
Nehmen Sie die hier beigeschlossene Lithographie mit Wohl

wollen. Ich habe meine Wette verloren, und würde darüber 
untröstlich seyn — denn so lange mussten wir Ihre und Ihrer 
liebenswürdigen Mutter Gesellschaft an dem linken Ufer dieser 
abscheulichen Donau entbehren — dächte ich nicht anderer Seits, 
dass es mich und alle freuen muss, wenn so manches kleine 
Andenken, zu dem Sie auch den armen Grenadier reihen wollen, 
Sie an jene Tage errinern, die Sie mit uns verlebt, und jene 
Menschen in Ihr Gedächtniss zurückrufen wird, die Sie und Ihre 
ganze Familie verehren und hochschätzen.

Genehmigen Sie meinen aufrichtigsten Wunsch für Ihr 
Glück und Zufriedenheit und erlauben Sie dass ich mich nenne 

Hochgeboren Gräfinn Ihr
untertänigster Diener]a>

[1829 január 9.] 9ten (2 sor törölve) Sie5 hat die Abzehrung. 
Ihre Mutter ist sterbend — (2 sor törölve) Ging sodann zu 
C[arl] Z[ichy] der mich zum Essen behielt. Sie hätte zum 
Essen gar nicht kommen sollen, Er überredete sie mit Gewalt 
datzu. — Früher sagte er mir, mit Besorgniss, ’Cr[esCence] 
habe Fieber (3 sor törölve) Ich betrug mich vernünftig — C[arl] 
lud mich wieder ein, — ect. Ich taumelte zur Thüre hinaus!

a) O ld a lla p ra  jegyezve."

1 Gróf Hunyady Józsefné szül. Liechtenstein Henriette hercegnő; gróf 
Hunyady Perencné, szül. Zichy Júlia grófnő.

2 Karolina Augusta (1792—1873) I. Ferenc negyedik felesége.
3 Schmid Ser. Ferenc (1764—1843) eredetileg ferencrendi szerzetes akart 

lenni. 1825 óta bécsi kanonok. A jámbor és buzgó pap Karolina Augusta császárné 
és királyné gyóntatója is volt.

1 Levél Crescentiához.
5 Crescentia.
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[1829 január l l . ]  Ilten Auserordentliche Predigt von St[anislaus] 
gehört. ’Menschen so niedriger Art, sind wie der Hund, das 
Pferd, fragen nicht ,was woher, wohin“ —

Cr[escencens] Mutter ist besser. Gott lob! [79]

[1829 január 12.] 12ten Bey Cr[escence] gewesen. Sie em[p]fing 
mich nicht! Guter Gott zertrete mich, nur Sie sey glücklich.

A (törölve) war in C (törölve). Er wird M.'heiraten, und 
die zwei eleganten Töchter der M1 sind vielleicht die Fundatoren 
eines edleren hungarischen Reichs!! Wunderbar. —

Die gedruckten Operata deputati onalia2 wurden nur den 
Ablegaten2 gegeben. Wesselényi] M[icherl] E[sterhazy] sind 
furios darüber.

Ich untersuche mit kälterem Blut, — dass es recht vernünf
tig verordnet wurde, um alle Confusionen zu vermeiden, und dass 
jene Decisionen für alle Leute gedruckt werden, — die einmal 
in der Deputation festgesetzt sind. Wäre das nicht, es würden 
viele Leute auf die falschen Operata,a) oder eigentlich auf die 
Pläne der Gegenständea) sich basiren, und refutiren ’was gar 
nicht mehr existirt!

Sfophie] E[sterhazy] erzählte an An.3 (4 sor törölve)
0 wie schwer ist mein Leben.
(1 sor törölve)

[1829 január 14] 14ten Ball gewesen bei Hof. Ich erwartete 
Cr[escence] mit zittern. (11/2 sor törölve) Durch was beweiset 
sie Freundschaft für mich? — Sie ist 10 Tage hier — 2mal 
war ich bei ihr, sie empfing mich nicht — Zum essen zu 
kommen, als ich bey ihr speisste — musste Carl sie zwingen 
herauszukommen (4 sor törölve)

a) S zéchenyi a láh ú zása .

1 A szöveg kiegészítése igen könnyű: Andrássy war in Cariburg. Er wird 
Melanie heiraten, und die zwei· eleganten Töchter der Molly sind stb.

- Az 1825/7-iki országgyűlésről (1. 1790/1. országos munkákra, 2. az országos 
összeírásra 3. határmegállapításra) kiküldött országos bizottságok Pesten tarto t
ták üléseiket. Munkájuk nyomtatásban jelent meg és ezt csak a bizottsági 
tagok kapták meg.

3 Andrássy.
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[1829 január 15.] 15ten bei Forray1 gegessen, —  vielen Schwung 
bei den Mädchen1 — Sie wollen eine Brücke bauen, — „ich muss 
sie auf Nationalität bringen.

[1829 január 16.] 16ten bey C[arl] Z[ichy] gegessen (21/, sor 
kivágva) [81]

[1829 január 18.] 18ten Sitzung in der Reitschule

[1829 január 20.] 20ten (7 sor törölve)
Ich bin zum Wahnsinn reif —. Alles was ich seit 3 Jahren 

gethan ist umsonst — (1 sor törölve)
Bald bin ich am Schluss des Lebens — 0  wäre es vorüber! —
D’etre meprisé de l’objet qu’on aime! qu’on adore!2 Es ist 

entsetzlich.

[1829 január 25.] 25ten Sitzung im Casino.3 Cz[iraky] presi- 
dirt — Ging alles gut. Ich dankte die Directorschaft ab, — es 
wurde L Keglevich und Kemnitzer gewählt.

[1929 január 26.] 26ten (3 sor törölve)
Des Abends brachte General Splenyi4 seinen Neffen ’Ritt

meister Onaghten in das Casino — Conferenz darüber. Wir 
w'ollen ihn weg bucksiren —

[1829 január 27.] 27ten Wesselényi bey G[eneral] Splenyi; ich 
schrieb an D’Alton,5 — war bei Beckers.6 Ist schade, das6 ich 
mich mit Onaghten7 schlagen werde.

1 B. Forray András (1780—1830) Krassó megye főispáni helytartója és 
felesége Brunswick Júlia grófnő (1787); leánya: Julia (1812—1863) 1835től gr. 
Nádasdy Lipótné.

2 Megvetve lenni attól a személytől, akit szeretünk, akit imádunk!
’ Széchenyi jelentette a közgyűlésen a Kaszinó pénztári állapotát, rész

vényeseinek számát (210). Leköszönt az igazgatóságról, de azt nem fogadták el, 
ő azonban megmaradt elhatározása mellett, hogy más is lehessen igazgató, fgv 
azután megválasztották Gr. Keglevich Lászlót, ( t 1835), Gábor öccsét, a 
Nemzeti Vívóintézet egyik alapítóját és elnökét, továbbá Kemniczer Károly pesti 
háztulajdonost.

4 Br. Splényi Ignác pesti hadosztályparancsnok.
5 Lásd a 252. lap 6. jegyzetét!
6 Gr. Becker József altábornagy, a nádor főudvarmestere.
7 Br. O’Naghten József huszárkapitány.
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Des Abends kam Onaghten zu mir. Ich empfing ihn nicht 
gleich, und war durch eine halbe Stunde auf das Lächerlichste 
agitirt. Er kam endlich — spannte höfliche Seiten auf — sprach 
so viel, so geschickt ect, dass ich das ’audiatur et altera pars’ 
nicht genug mir wiederholen konnte. Er wird sich — nachdem 
er von allen Stellen losgesprochen worden ist — sicha) vor dem 
’Casinogericht stellen, der bestehet aus Wesselényi, G[eorg] 
Karoly, M[icherl] Esterhazy, C[arl] Esterhazy — G[eorg] 
Andrasy und mich — ha, ha, ha, welch moralischer Effect! —

Ganz spät zu Györy1 —. Oft zum Tanzen ausgesucht 
worden — Resy 0[rtzy] sprach mir von Cr[escence] [83] ’dass 
ich nicht melancholisch seyn sollte — es führe doch zu nichts — ; 
es sey gar zu grosse pretension, den Ritter Togenburg2 zu ver
langen — ect.

[1829 január 2 8 .] 28ten Ich erwachte das erstemal (51/2 sor 
törölve).

Nach Monaten, nach Jahren von Agonie sagt sie3 manchmal 
’Ich meine es gewiss ehrlich — ich bete alle Tage für Sie — ect.

Ich bin zum Wahnsinn nahe. Heute ist Ball bei Hof. — 
(7, sor törölve)

[1829 január 29.] 29ten Welch merkwürdiger Tag für mich 
gestern! (72 sor törölve, 72 lap kivágva) [85] (2 sor törölve)

Palatin sprach mit mir viel über eine Brücke4 ect. Sándor 
— Karoly ect — Ich ’Es ist zwar die üble Conduite das A des

a) F elesleges.

1 Gr. Gyűry Ferenc bácsi főispán.
2 Toggenburg lovag szenvedélyesen szeret egy nőt, de ez csak testvéri 

szeretetet ígér neki. Erre bánatában mint kereszteslovag a pogányok ellen vonul 
a Szent-földre. Amikor visszatér, szerelmese apáca; oda vándorol tehát a klastrom 
közelébe, hogy legalább arcát lássa az ablakból; ott marad sok éven át, fájdalom 
és panasz nélkül, amig egy napon halva nem találták, de arccal még akkor is 
az ablak -felé fordítva. E mondái anyagot Schiller: Ritter Toggenburg c. balla
dájában dolgozta fel (1797), Fouqué (de la Motte) romantikus költő pedig Ritter 
Toggenburg c. elbeszélésében (1817). Ez utóbbit nem tudtam megszerezni s így 
nem állapíthattam meg, hogy a naplószöveg melyikre céloz.

3 Crescentia.
4 Lásd az 1828 szept. 3-iki feljegyzést és a Függeléknek a híd tervezetére 

vonatkozó iratait.
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•derangements — aber auch der Mangel an Credit — denn von 
Thron abwärts bis zum Bettler ist ja nichts als das ’Wort dass [!] 
die Staaten zusammenhält!1 —

O’Naghten war auch da — spielte die miserableste Figur 
ect — Heute um 12 werden wir sehen.

(6 sor törölve)
Baron Onaghten hat sich bei mir, vor dem Casino Tribunal 

gestellt, es waren zugegen Wesselényi, C[arl] M[icherl] Ester
hazy, G[eorg] Karoly — G[eorg] Andrasy und ich! —

Es war in der That lächerlich! Wer hätte das gedacht! —

[1826 január 30.] 30ten Eine elende Nacht zugebracht, —· 
Meine Gesundheit ist ganz zerstört!

[1829 január 31.] 31ten Ball bei Csáky.2 ( l x/2 sor törölve) Ich 
habe mich au[f] 1 Február mit Bosko3 angesagt. (4 1/, sor törölve)

Ungeheure Schmerzen im rechten Bein —
[Brief von 0  Naghten an d’Alton, an meinen Bruder Louis 

mit Estafette gesendet.]a)

[1829 február 1.] lten Mit Bosko3 bei Cr[escence] gegessen. 
C U  sor törölve) Nachmittag ging ich wegen Bosko bald weg —

[1829 február 2.] 2ten Soirée bey C[arl] Z[ichy], ich kam 
mit Bosko dahin — (1V2 sor törölve)

[1829 február 3.] 3ten Ball bey E[rz] H[erzog] Ferdinand]1 
C L  sor kivágva) [87] (41/., sor törölve)

[1829 február 4.] 4ten Lässt mich in aller Früh C[arl] Z[ichy] 
zum Essen einladen ’da (4 sor törölve)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 H i t e l  c. művének alapeszméje.
2 Gr. Csáky István helytartósági tanácsos.
3 Bosco, Bartolomeo (1793—1863) olasz bűvész, Napóleon alatt a francia 

hadseregben szolgált.
1 A magyarországi főnadparancsnok.
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[1829 február 5.] 5ten Bringt Florian von Cr[escence] die 
zwey Luftpolster . . .  sie will Eines behalten. Früher schrieb 
ich an C[arl] Z[ichy] (3 sor törölve)

Ich bin sehr krank . . . Habe Gicht im ganzen Körper! —
An Cr[escence] einen unbedeutenden Brief geschrieben.
Die Nacht ein homeop[atisches] Pulver eingenommen.

[1829 február 6.] 6ten Viel besser mit meinen [!] Leichnahm. 
C[arl] Z[ichy] schreibt mir ein liebenswürdiges Zettel — C[res- 
cence] lässt mich fragen, wie es mir und Cora gehet.

Abends eine Sitzung wegen der Thierschau.1

[1829 február 7.] 7ten Vortrefflich geschlafen — Cr[escence] 
und C[arl] Z[ichy] senden wieder um zu wissen wie ich bin, —
ob ich komme — I’avoue que la pitié de Ch — m’outrage2-------
(3V2 sor törölve)

Mit Andrasy bei dem Palatin gewesen, — um die Academie 
in das Leben zu rufen.

Heute ist Ball bei Cr[escence] — ich werde meinen zer
rütteten Körper hinüber tragen.3 ( %  sor törölve)

[1829 február 8.] 8ten Mit Verzweiflung im Herzen nach Hause 
gekommen! Wie ich es ahndete! — Ich habe den [89] Glauben 
an alle Menschen verlohren — und mein Geschick ist entschie
den — Sie hat mich verdammt, verurtheilt! Hölle welche Qual 
hast du noch übrig!

Cr[escence] empfing mich liebreich ’N o u s a) étions bien 
inquiets pour Vous4 (V2 sor törölve)

Später sagte sie uns eine Menge hungarischés —, Beym 
Souper sass Haller (V3 sor törölve) und Erdődy — neben ihr

Ich spielte die Rolle eines armen Sünders . . .  (9 sor törölve)

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 Állat-kiállítás (akkor állat-mutatásnak nevezték) a lóvásárlási kedv elő
mozdítására.

2 M e g v a l lo m ,  h o g y  K[ároly] irgalmassága sért engem — —
3 Pestről, Széchenyi lakóhelyéről, Budára.
4 Mi nagyon nyugtalanok voltunk ön miatt.

G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 19
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Zürne mir nicht 0 mein Vaterland, ich bin für Dich ver- 
lohren! Die Fackel meines Lebens ist gebrochen, — mein Genius1 
hat mich zertreten.

(21/3 sor törölve)
0  was hätte Sie aus mir, für diess in Fäulniss übergehende 

Land machen können — ! Nun fällt alles in Trümmern zusam
men — (21/, sor törölve)

Pater Schmied2 — was habe ich Dir gethan!
Krampfhaft in die Predigt des P fater] Stanisflaus] gegan

gen — kein Wort verstanden, — nicht das kleinste Gebet 
sammeln können — Gott hat mich auch verlassen, ich bin 
verloren!

Cfarl] Zfichy] gehet heute nach Wien. Crfescence] will 
auf den Ball von Stainlein3 hierher kommen, — [91] wird es 
aber nicht, sondern Übelbefinden vorschützen, sich einsperren 
(Vs sor törölve).

[8ten den Brief von d’Alton an Onaghten übergeben.] b>

[1829 február 9.] 9ten Sie war auf den Ball. Sprach eine Menge
mit mir. (6 7 2 sor törölve)-----------In Gottes Namen — ehrlich
wehrt am längsten —

[1829 február 10.] lOten (4 sor törölve)
Die Überfahrt kaum zu brauchen. Ich in 10 Minutfen] hin

über gefahren. (3 7 2 sor törölve)
Bei Marie“ soupirt, bei Döbröntei geschlafen.

[1829 február 11.] Ilten Ist der Stoss stehen geblieben. Schrieb 
den ganzen Tag an den Lebensregeln.5 a)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 T. i. Crescentia.
5 A bécsi kanonok. Lásd az 1829 január 6-iki feljegyzést és vonatkozó 

jegyzetét.
4 B. Stainlein Ede (1785—1833) volt bajor követ, akit az 1825/7-iki ország- 

gyűlés honfiúsított.
4 Unokahuga, gr. Zichy Lászlóné.
5 Lásd a Függelékben.
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[1829 február 12.] 12ten Bin keinen Augenblick aus dem Haus 
— schrieb an den Lebens Regeln. Ob ich recht handle weiss ich 
nicht — ( 1 7 2  sor törölve)

[1829 február 13.] 13ten Die Lebens Regeln übersendet! Später 
V[inzenz] Esterhazy — und Sfophie] Est[erhazy] angekommen, und 
zu mir gesendet. Zusammen im Casino gegessen — (31/3 sor törölve)

[1829 február 14.] 14ten Einen vergnügten Tag verlebt bis 1 
Uhr Nachmittag. — Sándor1 schrieb mir einen patriotischen 
Brief — Y[inzenz] Esterhazy erkannte mein Edles streben — 
Leo Fest.[etics] kam zu mir, ganz verlegen — — — Lengyel 
besuchte mich — um sich wegen Cr[escence] Rath zu erholen —
„Sie lernt so fleissig — hat so viel T alent------- — ect Ich
weinte Freuden Thränenü — 0  Gott entfalte in mir alles
Edle — — ------- ! Ob ich heute Abend, ruhig seyn werde, —
das weiss Gott —

Allmächtiger sei gelobt! ’Ich bin ruhig und zufrieden — Mit. 
keinen [!J Menschen in der ganzen Welt [93] würde ich tauschen.

(IO1/., sor törölve), dass ich durch Sie ein besserer Mensch 
geworden bin ect (4 sor törölve)

Souper im Casino mit S[ophie] E[sterhazy] —

[1829 február 16.] 16ten (5 sor törölve)

[1829 február 17.] 17ten Ball bei E[rz] H[erzog] Ferdinand. 
Die Erzherzoginn2 viel mit mir gesprochen — Crfescence] 
recht lieb und vernünftig gewesen; ich mit allen Leuten gespro
chen — Über die Stiege begleitete ich Cr[escence] gab ihr den 
Arm ( l 1/2 sor törölve)

[1829 február 18.] 18ten sandte ich an die Erzherzoginn Le- 
moutons Brief3 — und an Cr[escence] den Brief mit +  a> bezeich- a)

a) A +  je lö lt  levél a 96, 98 és 19U. la p ra  van  jeg y ezv e , de egészében k i v an  
törölve.

1 Lásd az 1828 szeptember 3., 1829 január 29-iki feljegyzéseket és leveleit 
a Függelékben.

1 Mária Dorottya főhercegnő, a nádor felesége.
3 Nyilván Lemouton (Joannes) levele, aki Budán 1826-ban kiadta a Gramma

tica Anglica c. művet, amely megmaradt Széchenyi hátramaradt könyvei között.
19*
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net. — An Latzy Zichy sandte ich meine 2 Duel Säbeln, — 
für Ortzy und C[arl] Esterhazy —

[Den 18ten Febr[uar] diesen Brief an meinen E[ngel] 
geschrieben.

Glücklichen Morgen Gute Cr[escence] hier übersende ich 
an Sie die 2 Briefe die ich an F. M.1 während dem Landtag 
schrieb. Was datzu Anlass gab, und was darauf folgte werde 
ich Ihnen mündlich sagen. Nehmen Sie es als ein Beweis meines 
unbegränzten Vertrauens! (25 sor törölve)

Ich schicke Ihnen in der Rolle den Brief der gelehrten 
englisch asiatischen Gesellschaft. Sehen Sie es an . . . und trach
ten Sie, für unsere Gesellschaft ein passendes Siegel zu erfinden. 
S i e a) sollten es bestimmen in der That, — denn weiss Gott — 
Sie sind dessen Urheber und Grund Ursache, — ich schäme 
mich nicht es zu gestehen, — so wie ich mich damit brüste, 
dass Sie mich zu einen bessern Menschen gemacht haben — dass 
ich nichts wäre ohne Sie, — und dass ich gewiss wieder ohn
mächtig dahin sinken würde, sollten Sie mich fallen lassen, — 
(V2 sor törölve)

Behalten Sie die Schriften an Mfetternich] und die Rolle 
bis ich Sie gesehen, — und selber für dieselben werde geschickt 
haben. Adieu, au revoir.

[1829 február 19.] 19ten Sitzung im Casino. Welcher Unter
schied seit einen [!] Jahr. Welche Decenz, — welches Sitzfleisch 
— welche Ordnung! — Es gehet alles vortrefflich. Der Stoss 
stehet noch immer —, Rendez Vous mit Onaghten.

[1829 február 20.] 20ten (1 sor kivágva) [95]

[1829 február 21.] 21ten (2 sor törölve)

[1829 február 22.] 22ten Predigt des Allbach gehört.

[1829 február 23.] 23ten (4  sor törölve) Konnte kaum etwas 
arbeiten. Schrieb an dem Hitel — Wie schwach und confus wird 
das ganze Buch ausfallen. — Ich arbeite, wie einer, der nur

a) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Fürsten Metternich.
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wenige Tage zu leben hat — — und dem in der Welt alles
gleichgültig------- . Ich sehe meine Zukunft unerträglich . . .
(3 sor törölve)

[1829 február 24.] 24ten Nachmittag im Nebel, mich in einen[!] 
kleinen Kahn über das Eis ziehen lassen. Des Abends Crfescence] 
in der Loge gesehen. Car[l] für mich recht freundlich gewesen; 
es hat mir so wohl gethan!

(Vs lap kivágva) [97] Keglevich. Abend Ball am Hof. Cr[es- 
cence] recht freundlich (11 sor törölve)

[1829 február 26.] 26ten Sah ich Crfescence] in der Kirche — 
(41/, sor törölve)

Ich habe mir vorgenommen (7S sor törölve) . . ’meinen ehr
lichen Weg fortzusetzen . . ob Sie’s einsieht — oder nicht — Ich 
will mein ganzes Leben Ihr opfern . . . und es soll ein Gewebe 
von Edelmut und Verziehtleistung auf jeden Dank seyn ect.

Gestern sprach die E[rz] Herzogin] viel mit mir 
Heute hatte ich mit Onaghten ect eine Conferenz.

(37, sor törölve)
Den Abend Soirée bey Győry — Rosy Szápári1 ------------

blickte mich mehrmal durchdringend an; — ich fühlte ’dass Sie
eine sehr gute Meinung von mir h a t ------------obwohl sie mit
mir genirt ist. [99]

[1829 február 27.] 27ten Nachmittag nach Ofen------------- C[arl]
Zfichy] ist wohlbehalten angekommen. Cr[escence] sehr früh in’s 
Theater — C[arl] mich gut empfangen, (2 sor törölve) Todt 
(7 3 sor törölve) Verbannung. Bald muss sich’s entscheiden. 
(8 sor törölve)

Gerne möchte ich einen Blick in die Zukunft machen —

[1829 február 28.] 28ten Lissaveni2 bei mir, wegen Onaghten 
und Somsics3 um die 72 von Csokonya zu kaufen! —

1 Gr. Szapáry Ferencné, szül. Almásy Rozália.
3 Lissovényi László pesti ügyvéd.
3 1829 febr. 28. levelében említi, hogy Sommsich József volt nála azzal, 

hogy bátyja 1 millió frtot adna Csokonyáért, a felét azonnal lefizetné, a felét 
fél év múlva. Széchenyi ígérte, hogy tárgyalni fog.
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28ten Ball bei Grfafen] Csaky in Ofen. Wenig Leute... Ich 
sprach mit Cr[escence] (1—2 szó törölve) Sie recht art ig. . .  
lieh und gut. —

[1829 március l.] lten Bekam ich von Gräfinn Thurn1 einen 
Brief mit Einschlus von Marie — (V2 sor törölve).

4 Uhr ging der Eisstoss weg . . . und in 2 Stunden war 
klares Wasser. — —

Ball bei R[esy] Ortzy . . . Cr[escence] kam von Ofen. 
(1 sor törölve) Betrug mich in der That ganz lächerlich (‘/3 lap 
kivágva) [101]

Ich ging ganz blöde nach Hause. Welche dumme Rolle 
spiele ich! — Immerhin. ’Ich will lieber lächerlich, als schlecht 
seyn —.

[1829 március 2.] 2ten Im Comitat Hause grosse Versamm
lung. Cziraky als Praeses der Universität,1 2 3 und Roth als Rector 
Magnificus . . . eingesetzt. Abdera im vollsten Glanz! — Zwey 
Partheyen, ohne Verdienst ect., und eine unwissende Menge — 
wovon sie sich gegenseitig, einige, die übertriebensten und 
ecklichsten Schmeicheleyen machen . . .

Ganz traurig und entrüstet nach Hause gekommen —. Das 
Leitsäul gerissen und mit der Stange in einen gläsernen Schrank 
von einem Friseur gefahren. —

1 A nádor feleségének főudvarmesternője, gr. Thurn B.aimondné,. született
Bánffy Jozefa grófnő (t 1861).

3 Ürményi József után a király gr. Czirákv Antal országbírót nevezte ki 
a  pesti egyetem elnökévé. (Akkor ily világi méltóság is volt.) Március 2-án volt 
a beiktató ünnepély Pest vármegye házában, mert az egyetem nem volt elég nagy 
az ünnepély megtartására. Az ünnepélyen megjelentek: a kalocsai érsek, több 
püspök, az egyetem magistratusa, tanárai és ifjúsága. A kinevezési okmány fel
olvasása után küldöttség hívta meg az elnököt, akit tisztelkedő küldöttségek 
fogadtak és vezetlek be. A teremben az elnök latin beszédet ta rto tt az egyetem 
gyarapítóiról, elhúnyt tanárairól, a tanárokat hazafias nevelésre, az ifjúságot 
erkölcsre, iparkodásra, király és haza iránti szeretetre serkentette. Utána Rőth 
József a törvények doktora és az egyetem rektora felelt, felsorolva az elnök érde
meit a haza és tudományok terén. Utána az elnök az egyetem magistratusát és 
a  küldöttségeket megvendégelte.
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[Mit W. — über meine unglückliche Lage gesprochen-------
Er wird mit W. reden —] a)

Ball bei E[rz] H[erzogJ Ferdinand] . . .
[Die Erzherzoginn viel mit mir gesprochen . . ich nannte 

sie’ Vous étes une hypocrite]a)
C[arl] Z[ichy] — ’Cr[escence] ist wieder recht krank . . . .  

hat die ganze Nacht kein Aug zugethan, — C U  sor törölve).
(10 sor törölve).
Mir war, wie einem Verfluchten, einem Verdammten . . . . 

einem (21/3 sor törölve)
Allmächtiger Gott was soll ich thun? — — Beruhige, 

Beglücke sie . . . wenn ich auch mit Schmach, Elend und Schande 
überhäuf! bin . . . .!

[1829 március 3.] 3ten Krank und elend eine Nacht zugebracht
(21/, sor kivágva) [103] (73 sor törölve) 0 entsetzlich----------
Ich lebe in der Geisterwelt . . . .  Mein Ende ist nahe! —

Den Censor D.1 als einen aufgeklärten und rechtschaffenen 
Mann gefunden. E r h) „Das ’Hitelrül wird ein grosses Aufsehen 
machen — — — man wird sie steinigen, — aber es wird
nützen................ ich komme um mein Brod — ich schreibe es
aber unter. [!J

Abend Ball bei C[arl] Z[ichy]. Cr[escence] war gut, und 
munter (72 sor törölve) ich will Ihrer werth seyn ect —. C[arl] 
war gut — tanzte mit F. Pejacs.2 und war roth wie ein Krebs . . 
(7 2 sor törölve)

Ich bin krank.

[1829 március 4.] 4ten Conferenz mit Onaghten ect. Ich ganz 
verstimmt, und krank, las was ich bereits von Hitelrül schrieb 
— und es missfiel mir ganz ungemein, — fand es langweilig.

[1829 március 5.] 5ten Sah ich Cr[escence] in der Kirche — 
C u sor törölve)

a) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e . b) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Drescher Frigyes cenzor, aki Széchenyinek Lovakrul c. művét is cenzú
rázta és kinyomatását engedélyezte.

2 Gróf Pejacsevich Péterné, szül. Esterházy Franciska (1804—1875).
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Arbeitete fleissig an dem Hitelrül.
Ging kaum aus. War des Abends bey Allbach . . . Er war 

tief gerührt — rathete mir (1 szó törölve) sodann fand er doch, 
dass ich am Rechtschaffensten handle.

[1829 március 6.] 6ten Ruhiger erwacht! —

[1829 március 8.] 8ten Cr[escence] bei Cziraky —. G u t . . .
[8ten diesen Brief gesendet an C[arl] Zfichy] — (1V2 sor 

törölve).
Verehrter Freund, Baron Krieg1 habe ich gestern in das 

Casino geführt. Beigeschlossen übersende ich ’ein grosses Buch,2 
bitte sub Littera Z. Dich einzuschreiben — eine Quittung, —  
bitte um 10 ff. Conventions] M[ünzen] — ein grosses Stück 
homeopathisches schwarzes Brod, von dem ich der Crescence 
neulich sprach und es über Gebühr lobte. Bitte es ihr in meinen 
Namen zu Füssen zu legen, und einen Theil a) davon mit ihr 
gütigst verzehren zu wollen.

Guten Morgen.]b)

[1829 március 9.] 9ten Cr[escence] in  dem Theater gesehen 
(21/s sor törölve)c)

[1829 március 10.] lOten recht krank gewesen. Sitzung wegen 
Wettrennen. An S[ophie] E[stei*hazy] geschrieben ’dass ich nie 
mehr so gut für sie seyn kann . . .

[Meine anbetungswerthe Schwester, hier ist Gyulai’s 3 Brief a)

a) S zéchenyi a láh ú zása . b) Az o ld a lla p ra  jeg y ezv e . c) Széchenyi ezen o ld a l
jeg y ze te  való sz ín ű leg  a  tö rö lt  ré sz le th ez  való : sali Sie bei d er N ach t h in ü b e r fa h re n .

1 Br. Krieg Ferenc (1776—1856) az általános kamara tanácsosa, aki az 
1825/7 országgyűlésről kiküldött országos kiküldöttséghez volt hivatalosan ki
rendelve.

2 A kaszinó nagy könyve, amelybe minden részvényes sajátkezűleg beje
gyezte nevét. Ma is megvan a Nemzeti Kaszinó levéltárában.

3 Gr. Gyulai Ignác horvát bán dicsérő levele. Széchenyi akkor a kaszinó 
további 6 évre való állandósítása végett sok ismerősét felkérte, hogy a kaszinó 
részvényes tagja legyen. így felkérte Gyulait is. Ennek dicsérő válaszát közölte 
Széchenyi Crescentiával, éppúgy a fiatal gr. Zichy Jenő két levelét is, amelyekkel 
igazolni akarta, hogy tiszteletben is részesül és nincs igazuk gáncsoló ellenfelei
nek. Széchenyi a horvát bán dícséretét szép levelében (1829 január 18.) meg
köszönte s itt  fejti ki jövő munkásságát.
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— und zwei andere von E Z1 — einen davon sahen Sie bereits 
wie es mir scheint . . . Freut Sie’s, wenn ich kein Geheimniss 
vor Ihnen habe, — so will ich Ihnen, viele Briefe von dieser 
Art, — die man mir sandte, zeigen. Mein Zweck ist, einen 
seegenreichen Einfluss auf die anwachsende Generation zu neh
men „denn alles gründet sich auf die bürgerliche Tugend, — 
und hat man alle Moral, die Lehren aller Philosophen, und alle 
Religionen, — mit dem ehrlichsten Durst nach Wahrheit, — 
durchdacht, so bleibt man am Ende bei der einfachen Lehre 
stehen die Sie gewiss ken[nen] ’der Grundstein aller Pflichten und 
der innern Ruhe ist ’Ein guter Staatsbürger, guter Gatte, ein guter 
Freund zu seyn. Beziehen Sie diese Lehre auf sich; — und gedenken 
Sie zu Weilen auch des treuen Freundes, — er verlangt nicht den 
ersten Platz . . . und ist wie ein treuer Diener, — mit ’Aner
kennung Würdigung seines Werthes zufrieden — ; und ich will 
die Pflichten des Bürgers, des Freundes doppelt erfüllen, — da 
die Vorsicht, das Glück einer glücklichen Ehe mir versagte — 

Gott schütze Sie, gutes liebes Wesen. Sie gewinnen jeden 
Tag in meinen Augen. Ich bitte nur um Vertrauen — das 
Gegentheil verkürzt mein Leben. — Wir müssen beide recht 
lebenskfüg seyn — denn sonst verderben wdr es uns, und alles 
was ich angefangen habe — stürzt wieder zusammen — glauben 
Sie mir’s. Tausendfacher Seegen über Sie! (23/4 sor törölve) 
Adieu, Adieu mon Ange — Je ne respire que par Vous— Vous 
remplissee mon Ame, de Votre Souvenir, et par consequent de tout 
ce qui est grand beau et sublime!2 Ich beschwöre Sie, zerreissen 
Sie diese Zeilen. Des hommes ordinaires ne croiyent pas a une 
vertu exaltée parcequ’il n’en sont point capables, — et on est 
forcé décarter les émotions et les sentiments le plus pures et 
les plus saints — et dönt on n’a pas besoin de rougir.3 Vor
gestern war ich mit Ihnen recht zufrieden!!!]a) *

*i) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 Lásd a 296. lap 3. jegyzetét!
2 Isten önnel, Isten önnel kedves angyalom - Csak ön által élek, ön megtölti 

lelkemet az ön emlékével és következésképen mindennel, ami nagy, szép és fennkölt.
1 A közönséges emberek nem hisznek egy fennkölt erényben, mert arra 

egyáltalán nem képesek és az ember kénytelen félre tenni a legtisztább és leg
szentebb indulatokat és érzéseket és azokat, melyeknél nem kell elpirulnunk.
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Gute Cr[escence] Hier sende ich Ihr Gebetbuch zurück. [Dem 
Pfater] Stanis[laus] sagte ich, wie Sie mir es anbefohlen haben 
’Es sei das Gebetbuch einer Person, die in seinen Predigten 
Trost fand, — im Ganzen aber (V2 sor törölve) ] a) Sodann 
folgt, eine wörtliche Übersetzung und in derselben reihenfolge 
der Wörter als im hung [arischen], des Gedichtes von Berzsenyi1 
Seite 58. Durch solche Übersetzung verliert das Ganze sehr viel. 
Sie werden auf dieser Weise aber das hung [arische] besser ken
nen lernen, was die Hauptsache ist. Die zwei letzten Strophen 
übersetzte ich nicht — denn der Dichter schrieb sie wegen der 
Censur; sie wollen so viel sagen ’Es gehet aber alles so in der 
Welt . . . eine Nation entstehet, die andere fällt . . u[nd] s[o] 
w[eiter] — Auf diese Art ist jeder berechtigt zu glauben, dass 
ihn das Geschick verdorben hat, indess der Fehler in ihn [!] liegt. 
Traurig ist, dass man nur mit so vielen Umwegen und Spitz
findigkeiten die Wahrheit sagen kann. — Ich glaube der Sinn 
des Gedichtes wird Sie ansprechen —, im hungarischen klingt 
es so männlich, so energisch schön . . .  0 es gibt auch andere 
Herz erhebende Gedichte in dem kleinen unansehnlichen Buch, — 
den Dichter kennen wenige, — und auch die sind von der untern 
Classe, — Der Arme ist ganz versauert, sa vertu était sans 
témoins2 . . . und lebt zurückgezogen bedürftig und krank in den 
Wäldern von Somogy. Neulich schrieb er an mich3 durch Döb- 
röntei einen rührenden Brief und heisst mich ’Eine Wohlthätige 
Erscheinung in seinem mühseeligen Daseyn . . . und träumet den 
seeligen Traum einer schönen Zukunft.

Edle Seele, . . .  ich werde Ihnen nun lang keinen Buchsta
ben mehr senden, denn es wäre fürchterlich (V3 sor törölve) 
Deshalb will ich Ihnen ein für allemal [105] Manches sagen 
’was Sie sich recht fest einprägen müssen. Ich bin nach aller 
Überlegung fest überzeugt, dass unser Verhältniss nie mehr auf
hören kann, — selbst mit dem Tode nicht, denn unsere Seelen

a) Az o ld a l lap ra  jegyezve.

1 Berzsenyi Dániel’ Versei. Kiadá Helmeczi Mihály. Pesten Trattnernál 
1813 című könyv 58—60. lapjain A’ magyarokhoz c. óda.

2 Erénye tanú nélküli volt.
3 Ez a levél ismeretlen.
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sind unzertrennlich, und, dass es daher unnütze Mühe ist unsere 
Gefühle unterdrücken, bemeistern zu wollen; sie sind stärker wie 
wir, — es ist aber unsere s t r e n g e  P f l i c h t a) diese Gefühle mit 
jedem Tag zu veredlen! Es ist Gottes Wunder, dass i c h b) Ihnen 
so erhabenes Wort sagen kann . . . (31I2 sor törölve) — und 
doch fühle ich in mir die Kraft Sie so wie meine Schwester zu 
lieben ( l 1/, sor törölve) Ich weiss, dass auch Sie eine überirdische 
Sehnsucht nach mir haben, so wie ich nach Ihnen, dass (2 sor 
törölve) Da6 sind wir uns selbst, Sie Ihrer Familie, ich meinen 
Lands Leuten und wir der Welt schuldig. — Lesen sie mit Auf
merksamkeit; C I 2 sor törölve) Reinheit in der wir vor dem 
Allmächtigen stehen, — (3‘/2 sor törölve). Mich lacht man oft 
aus unä sagt ’wer hätte das gedacht, dass der als ein senti- 
mentalischer Seuftzender Schwächling endigen würde, — andere 
halten mich geradetzu für einen Bösewicht. Sie werden alle 
Augenblick vor mir gewahret . . . Die Gutmeinenden wollen Sie 
heilen, und wodurch heilen ’dass sie übles von mir sprechen, was 
sie nur näher zu mir bringt, denn am Ende entdecken Sie doch 
immer ’dass ich ehrlich wie Gold bin, und mich die Leute mit 
dem Geifer der Verläumdung besudeln. — Mit einem Wort, ’wir 
selbst sind nicht recht einig mit uns selber . . ., und wollen es 
uns nicht ehrlich und unverholen frei gestehen, ’was wir müssen 
und sollen; — die Welt hingegen, die wird aus uns gar nicht 
klug. Die über uns nachdenken, achten uns . . .  aber wie viele 
sind solche — Die Welt urtheilt nach dem Schein, — viele den
ken gewiss ’dass wir uns oft meiden wollen, — da Ihre Lage, 
jedes Annähern verhindert, beinahe unmöglich macht, — dass uns 
aber die Kraft mangelt [107] und wir uns wieder finden . . . 
und so zwischen Sehnsucht, Unentschlossenheit, Kummer ect 
unser Leben mühseelig leben. Und es ist ein Bild, ein getroffe
nes Bild aus unserem Leben . . . .  Unser Verhältniss hat Höhen 
hat Tiefen ( l' /2 sor törölve) — Das ganze sicht aus, wie eine 
ganz gewöhnliche Liebes Geschichte —. Und das muss aufhören. 
— (3 sor törölve)

Wir müssen Tugendhaft seyn und bleiben. Bios das Bewusst- 
seyn dessen kann uns, unser Daseyn erträglich machen, — könnte

a) Széchenyi a láh ú zás a .  b) K étszer  a láh ú zv a .
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das aufhören, ja ich muss es ehrlich sagen, — „es würde uns 
nichts übrig bleiben als die Verzweiflung — Dass wir es aber 
bleiben können, das ist keine Kunst, denn wir sehen uns nie 
ohne Zeugen, — und deshalb wird es uns auch weiter gelingen. 
Es handelt sich aber darum, dass man uns auch für Tugend
haft halte. Die ganze Welt soll das sagen. Für Sie ist es not
wendig, so wie jeder Frau, und in Ihrer Lage noch mehr — 
Für mich aber auch, — w i l l  i c h ,  d a s s  a l l e s  w a s  ic h  a n g e f a n g e n a> 
g e d e i h e b) [und Sie müssen mir datzu helfen, und werdens auch 
’wenn Sie’s in der That mit mir ehrlich und rechtschaffen 
meinen.]0̂ Ich muss eine gute reputation haben, — denn hält 
man mich einen Ruhestörer, einen Verführer, ist’s möglich, dass 
ich Vertrauen einflösse? Man soll wissen, dass uns eine edle 
Freundschaft verbindet, Sie werden sich meiner nicht zu schämen 
brauchen . . Lassen Sie mich dafür sorgen, — und ich erröthe, 
weiss Gott, keinen Augenblick, dass so ein liebes, edles Wesen, 
wie Sie, den höchsten Einfluss hat auf alles was ich beginne. — 
Jemand den Sie kennen, sagte mir vor ziemlich langer Zeit, 
dass weder Sie noch ich, eines solchen edlen reinen Bündnisses 
fähig wären, [dass wir endlich eben so herunter sinken wür
den, wie alle andern Menschen],e) Machen wir Leute dieser Art 
zu Schanden, strafen wir sie lügen, — und beweisen wir, den 
gewöhnlichen niedrigen Menschen Seelen, dass wir uns bis zum
letzten Athem Zug innig lieben können, ohne zu sinken------ . [109]

Alles Tugendhafte gehet in der Sonnen Glanz, nicht im 
Dunkeln. — Läugnen Sie deshalb gar nicht, spricht man von 
mir, dass Sie mich achten, dass Sie meine Vaterlands Liebe in 
mir schätzen, — allmählich werden Sie in meiner Nähe unbe
fangener werden. S t e l l e n  S i e  s i c h  v i s  a v i s  m e i n e r  w i e  e in e  

S c h w e s t e r . a) Ist so eine alte Freundschaft bekannt, so fällt es 
keinen Menschen mehr auf, wenn wir viel mit einander sprechen, . . 
Wir müssen aussehen ’d a s s  w i r  e i n i g  s i n d h) dass wir uns klar 
gesagt haben „dass wir uns gut sind“, aber unsere Pflichten noch 
mehr lieben wie uns. — Ist es einmal en train, dass man denkt, 
dass w'ir uns Rechnung gemacht haben, so wird es keinem Men
schen auffallen, wenn ich Attentionen für Sie habe, oder Sie 
recht freundlich für mich sind. Jetzt sind Sie oft kälter mit mir

a) Széchenyi a láh ú zása .  b) K étszer  a láh ú zv a .  c) Az o ld a l la p ra  jegyezve.
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als [mit] allen andern, und haben die Gewohnheit, nicht zuzu
hören, oder mir nicht in das Gesicht zu sehen — wenn ich 
spreche, — wmdurch der scharfsinnige Beobachter, die Bemer
kungen macht! dass Sie etwas verbergen wollen und deshalb 
etwas zum Verbergen haben ’was nicht seyn sollte. — Schämen 
Sie sich denn meiner? Bin ich eines treuen Herzens unwerth? 
Und verdiente ich nicht eben so wie hundert andere, die des 
Glücks theilhaftig sind, den Besitz eines rechtschaffnen lieben 
Weibes? —

Sie müssen wie Sofonisbe seyn.1 Nichts so sehr lieben tvie 
mich, auser Ihrer Pflicht. Sie sollten sogar mit C[arl] diese 
Sprache, ist es notwendig, führen? Kann ein Gott mehr von 
Ihnen Verlangen als dass Sie Ihre Pflichten erfüllen? Können Sie 
gegen Ihr Gefühl?a) Wenn Sie ruhig dulden und nicht klagen? 
Ist das nicht hinlänglich, sollen Sie den Schmerz auch süss 
empfinden?

Gewöhnen Sie sich allmählich diese Ansicht an ( l ‘/3 sor 
törölve, 7s sor kivágva) — Wir werden höher stehen, edler seyn 
und im unsern Innern ruhiger seyn. [111] Setzen Sie sich in 
meine Lage. Welch Werk hab ich unternommen? — Wie soll 
ich, das Vippern Geschlecht,2 — wie Berzsenyi sagt, — mit dem 
unser Land, w'eiss der allmächtige Gott übersäet ist, ·— allmäh
lich ausrotten? Welche Arbeit! Ich muss mich ganz verläugnen, 
— Ein ehrlicher Comediant, ein edler Mystificateur seyn, — ich 
muss die Leute hintergehen um ihnen zu nützen, — ich muss 
sie, ihres Glückes wegen Betrügen .. . ich muss wie Abelino3. . . .  
beinahe immer unter Schurken Leben, — und Leuten die ich 
hasse . . . .  Weiss der allmächtige Gott, den ich zum Zeugen, 
meiner ehrlichen Absicht, anrufe — ich habe meine Holle über
dacht, — und ich fühle Kraft in mir und Ausdauer, sie durch
zuführen -------Nur Sie, tief verehrtes Wesen dürfen an mir
nicht irre werden — denn dann verlässt mich meine Stärke

a) T. i. handeln.
1 Talán Alfieri Sophonisbe c. drámájának hősnőjét érti, aki hű szerelmes, 

de aki kötelességét is szereti.
2 A’ magyarokhoz c. óda 3. versszakában.
3 Nyilván Zschocke Henrik német költő regényének (Abällino, der grosse 

Bandit) főhőse.
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ganz . . . Ich kenne meine Zukunft ganz — ’ich werde von allen, 
meinen besten Freunden verlassen werden, — und als ich 
damals als ich Sie noch nicht gekannt, mich gefragt habe ’Soll 
ich versuchen Hungarn dem Fäulniss zu entreissen, — hatte ich 
nicht Muth so grosses Werk zu beginnen, denn ich ahnde gar 
zu gut, wie es einem alten von Kummer gebeugten Mann ent
setzlich seyn muss, ’Von niemanden verstanden zu seyn, —. Als 
ich Sie näher kennen gelernt, — sprach eine Stimme in mir 
’Dieses edle Wesen wird treu bei Dir ausharren, — und verlas
sen Dich alle, Sie wird es nimmer. Diese innere Stimme schwieg 
manchmal ich muss gestehen, — denn ich entdeckte viel Kleines 
in Ihnen, das mich mehr als Sie denken, gekränkt und gebeugt 
hat, — ich vergebe Ihnen aber, denn Sie sehen es ein, und 
wollen sich, aus dem gewöhnlichen Staub der Schwächlinge 
erheben, und die Stimme meiner Seele ruft wieder laut ’Ja Sie 
wird dich, wie ein treuer Engel durch’s Leben führen . . .

Wie soll ich aber meine Rolle spielen? Seyn Sie gerecht! — 
Mit einen [!] muss ich fein mit den [!] andern grob seyn, — 
den durch die Varietät meiner Ideen, Jenen mit Geld, den 
Dritten mit Edelmuth gewinnen. Einen muss ich beschämen, den 
andern quälen, wieder einen andern erschrecken. Manche mit [113] 
Gutem zum Guten bringen, manche zum Guten zwingen . . . . 
u[nd] s[o] w[eiter] mit 100 Varietäten. Ist es möglich, dass 
die Leute aus mir, auf diese Weise klug werden? Nein es ist 
unmöglich. Soll auch nicht seyn. Wäre es gut, sähe mich jeder 
Junge oder jeder Dumkopf durch . . .? Am nächsten Landtag 
werden die Leute irre über mich, sehe es ja voraus, — Sie wer
den mich der Characterlosigkeit beschuldigen, — und manche 
denken ’ic h  s u c h e  e in e  A n s t e l l u n g , a) — die Elenden, denn ich 
werde1 u n s e r e  e ig e n e n  H e h l e r ,a) mit der bittersten Lauge des 
Witzes angreifen — und dann oft u n b e g r e i f l l i c h  h a n d e l n d  — 
Ist es denn aber nicht dumm den Ochsen bei die [!] Hörner zu 
nehmen! Nous hongrois nous sommes si foibles, — il faut que 
nous soyons rusés, c’est la seule arme déplorable que nous 
avons aujourdhui — . . . .’

a) S zéchenyi  a láh ú zás a .

1 Mi magyarok nagyon gyengék vagyunk, kell hogy ravaszok legyünk, ez 
az egyedüli sajnálatos fegyver, mely még rendelkezésünkre áll.
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Werde ich älter, se wird mein übler humor zunehmen — ich 
werde, die Leute noch mehr rebutiren, — und . . .  am Ende allein 
stehen. Sind Sie, theueres Wesen, die ich mehr denn mein Leben 
anbete, mir aber treu und gut geblieben, 0 dann segne ich Gottes 
Gnade, denn ich bin, mehr als ich’s verdiene belohnt------ . . .

Wenn ich aber auf das Detail meiner Arbeit, und auf Ihr Miss
traun und die hundert Ombragen die Sie finden, denke, — dann 
w’erde ich wieder kleinmütig. Wie soll ich die Leute bewegen ’Geld 
zu geben, . . . ihre Kinder —■ besser Erziehen zu lassen, — zu 
reisen, zu lesen — selbst besser werden ect. Wie? D u r c h  Ü b e r  

r e d u n g , a) — ich muss alle Waffen die mir Gott in die Hand gab, 
gebrauchen, — ich muss zum G u t e n  V e r f ü h r e n b) (V2 sor idetar
tozó széljegyzet törölve) . . . Wie kann ich aber das, wenn Sie, 
deren Blick mein Blut erstarren machen kann, — irre werden?

Vous devez étre mon compere, — nous nous comprendrons 
et personne au delä, — il faut que je trompe le monde, comme 
B lui pour l’amuser, moi pour lui étre utile . . .  Je vois vous 
demander ’mais pourquoi les tromper, — et je n’ai qu’une reponse 
trés recte a Vous faire, qui Vous offenseroit peut-étre, si vous 
n’étiez pas ma bonne ma sincere amié ’[115] que je connois 
bien mieux le monde que Vous, — que j’y ai pensé bien suive- 
ment et que mon esprit me le dicte. Je vois encore Vous éffa- 
roucher en Vous disant ’Cet homme qui croit devoir tromper 
tout le monde, me trompera aussi —. — Je ne puis qu’in- 
voquer Dieu le tout puissant pour m’étre témoins, que je ne 
Vous ai jamais trompée d’une seule parole d’une seule pensée, — 
et que je serais a Vous ä delä de la tömbe. —3

a) Széchenyi a láh ú zása .  b) Széchenyi e szókat  há ro m szo r  a láhúz ta .

3 önnek társamnak kell lennie — mi értsük meg egymást és ezenkívül senki — 
kell hogy megcsaljam a világot épúgy mint B-nek, neki azért, hogy szórakozzék, 
nekem, hogy neki hasznos legyek . . .  Látom, hogy ön azt kérdezi, ’de miért meg
csalni azokat és nekem csak egy nagyon helyes válaszom van, melyet önnek adok, 
amely önt talán sértené, ha nem volna az én jó, az én őszinte barátném, — 
hogy én jobban ismerem a világot mint ön — hogy én azt igen behatóan meg
gondoltam és hogy lelkem diktálja a z t! Látom önt megriadni és magában mondani 
’Ez az ember, aki azt hiszi, hogy meg kell csalnia az egész világot, engem is meg 
fog csalni’ — Én csak a mindenható Istenre tudok hivatkozni, legyen a tanúm, 
hogy önt soha egyetlen szóval, egyetlen gondolattal meg nem csaltam és hogy 
az öné lennék egész a síron túl.
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Hier bleibe ich stehen. Gott gebe, dass meine sehr offne, 
beinahe rauhe Sprache . . in Ihrem Gemüt so klinge, wie treues 
Freundes biederes Wort. Behalten Sie diese Zeilen, einige Tage, 
aber mit unendlich[er] Vorsicht, überlesen Sie sie oft [?]. Den
ken Sie nach . . . Sie müssen entscheiden „Soll ich alles thun, was 
in meinem Vermögen stehet, um das Gute, die Tugend zu ver
breiten, — und werden Sie an mir nicht irre, gewiss nicht irre, — 
oder soll ich es bleiben lassen?“

Ich verlange von Ihnen, ein entscheidendes Ja, oder Nein,
— nur keinen [!] jesuitische Antwort wie manchmal, die weder 
warm noch kalt, und die man auslegen kann wie man will. 
Können Sie kein [!] unbegränzten Glauben an mir haben, füh
len Sie die Kraft nicht, oder verdiene ich es nicht, so sagen sie 
mir’s ehrlich. Ich gebe meine Rolle nicht auf, erwähle eine 
leichtere, und werde trachten im kleinen Kreis Gutes zu thun. 
Ihre Ruhe ist mir theuerer als meine Landsleute, Ihr Glück 
ist mir näher als das meines Landes. Sie müssen mir antworten.
— Geben Sie mir diese Antwmrt bald, — aber früher gut über
dacht.

Und nun segne Sie das höchste Wesen, hundertfach, — er 
beruhige und stärke Ihr Gemüt mit Vertrauen, ’in wahr [er] 
Tugend. Sanfte Träume mögen Sie, in die Hoffnungen einer 
schönen Zukunft einwiegen, und ich erscheine Ihnen als Ihr 
treuester ehrlichster Freund, der im Gefühl des innigsten Dan
kes, auf Alles Gute hinweiset, das der Allmacht gefiel, durch 
Sie und mich zu vollbringen.

Ich bin seitdem ich Sie nicht sah recht leidend, — kann 
vor rauher Stimme beinahe nicht sprechen, und leide an die 
Augen. Ich hoffe Sie sind wohl. Geben Sie mir doch ein Zeichen 
des Lebens, Schreiben Sie mir ein paar hung [arische] Wörter, 
Sie sind mit dem hung[arischen] recht fleissig, nicht war — ?

Gott mit Ihnen. Isten védje kedves Angyal s legyen ön jó
reményű s csendeslelkű.

[Anhang zu den Lebensregeln.
So zähmt der Leidenschaften Gluth
Und Frauen Gewalt, den kecken Muth.
Das Herz befreit vom äusern Schimmer
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Bleibt so, wie sie es bilden, immer 
Es bricht, allein es beugt sich nimmer.

Das kranke Herz öd und allein 
Fühlt nur aufs neue seine Pein.
Was Niemand theilt das hassen wir herzlich,
Selbst Glück allein zu fühlen ist schmerzlich.]a)

[1829 március 11] Ilten sandte ich diesen Brief an Cr[escence], 
nebst Ihrem Gebetbuch, — und einer Übersetzung von den[!j 
Romlásnak indult hajdan erős Magyar.1 [117]

[Stanislaus Al [bach] schrieb folgendes in Crfescencens] Buch

Immer ruhiger, Mensch, betrachte die Führungen Gottes 
Immer ruhiger horch auf Gottes leiseste Winke 
Immer ruhiger trage das Joch, dass der Herr auf Dich hin legt 
A l l e s b) trägt einst Früchte, was Liebe säete mit Hoffnung—Lavater

Gingst bis jetzt durch Dornen nur? 
Beneidenswerther Du!
Wenn b a l d b) — ob jetzt, ob einst es sey —
Der kein Geschöpf zu Dornen schuf,
Dir Deinen Antheil Blüthen gibt,
Unendlich durch der Dornen Frucht,
Durch schönem Lohn nach Opfers Treu,
Durch seeligern Tag, nach Grames Nacht,
Nach dem Vermissen
Durch heisseres Haben
Durch himmlischem Himmel erhöht —
Vor dem, der nie die Domen kennt!
Hast dann die reich’re Seeligkeit 
Beneidenswerther Du — — ] a)

Immer unwohl . . . ich fühle eine gänzliche decomposition, 
— oder crisis — — —

a) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.  b) Széchenyi a láhúzása .

1 Berzsenyi A magyarokhoz c. ódája. 
Gróf Széchenyi I s tv án  naplói .  I I I .  kö et. 20
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[1829 március 12.] 12ten Ganz verwirrt . . .  als ob ich verrückt 
werden sollte. — Eine unendliche Apathie gefühlt — Gleich
gültigkeit über alles . . . .  Hätte beym E[rz] H [erzog] Pala- 
t [in] essen sollen, — liess absagen . . .  Von Cr[escence] höre 
ich nichts (3/4 sor törölve) Ich lebe im Taumel, halb schlum
mernd . . . .  Das Erwachen wird entsetzlich seynü — sor 
törölve)

[1829 március 13.] 13ten noch übler, ich fühle m ich  nahe
meinem Ende-------- gänzliche Auflösung. Schrieb, und brachte
mein Testament1 ganz in Ordnung. War im Innern sehr ruhig 
— sehnte mich gewaltig nach meinem Ende — 0 wie gerne 
ich stürbe.

Den Engländer Thomas Morgan kennen gelernt. Welche 
Abartung eines Britten! Voller pretensionen, dass man ihn nicht 
gut genug empfangt, — fachés ect! — Das ist der cancer von 
England.

Das Comitat wollte, das von Wesselényi übersendete ,Gyep
tár2 nicht empfangen, denn es stand am Ende ‘das „Alázatos 
szolgájuk“ nicht darunter.

Solche Evénéments beugen tief.
Fesslers3 Epoche von K[aiser] Joseph gelesen. Der K[aiser] 

war ein Schwächling und oberflächlicher Denker, . . . indessena) 
ein ,edles Wollen“ ect. und war von Hfabsburger] Familie . . .! 
Könnte sich denn kein Zweiter finden? . . 0 das wünschte ich 
zu erleben und Einfluss zu nehmen.

Soiree bei Cr[escence] — ich liess mich durch W[esselényi] 
entschuldigen. Sie war gar nicht frappirt, dass ich nicht komme,

a) T. i. h a t t e  er.

1 Ez volt Széchenyi első végrendelete. A végrendelkezést oly fontosnak 
tarto tta, hogy a Kaszinóban mozgalmat is indított, hogy mások is intézkedjenek 
vagyonukról, nehogy hirtelen halálozás esetén zavar keletkezzék. Lásd alább a 
nov. 29-iki feljegyzést.

2 Wesselényi küldötte el a megyéknek az 18 2 9 -re  T u d n i v a l ó  g y e p - t á r t  (ív
alak 1 lap), amelyet az ideiglenes választmány nevében Széchenyi nyomatott ki 
1829 február 20. kelettel.

3 Fessler Ignác Aurél (1756—1839) történetének (Die Geschichten der 
Ungarn und ihrer Landsassen) 10. kötetében. (Lipcse 1825.)
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— fragte nicht, um mich — drehte die Conversation immer wenn 
Wesselényi] meinen Namen nennte [!] . . .

Ich leide, und bin verlassen wie ein Hund, — und (272 sor 
törölve)

Wessfelényi] erzählte mir diese am Schlüsse meines 
Tages . . . .  0 Todt komme und führe mich von Dannen! Bald 
werde ich mit dem Gio[?]

Das Herz ,einmal so öd‘ und verlassen
Sucht endlich, den letzten Trost, — im Hassen. [119]

[1829 március 14.] 14ten phisisch viel besser, — aber so see
lenkrank wie möglich erwacht! . . (V2 sor törölve)

[1829 március 15.] 15ten Matt und lebenssatt erwacht — mit 
einer gänzlichen Abgespanntheit und Gleichgültigkeit für Alles . . . 
Wenn Gr[escence] mir nur ein Zeichen des Lebens gäbe, — mich
fragen liess, wie es mir gehet-------, Auch Sie verlässt mich, —
und ich bin allein und vermieden, — wie ein wüthender Hund. —

(2 sor törölve)
Bin ganz verwirrt. Was ich über Cr[escence] denken soll, 

weise ich nicht? (1 sor törölve). Cette incertitude1 . . . Dieses 
Schweigen und stumm und impassible, wie eine Marmor Säule, 
seyn . . . und sogar lustiges, gefälliges Benehmen — während 
ich der Verzweiflung nahe bin . . .? ( l3/4 sor törölve) Nach 6 Jah
ren solche Liebe . . . .  konnte ich auf solche Kälte gefasst 
seyn! . . . Elle me laisse mourir comme un chien!1 2 (Nehány szó 
törölve)

Zerstört wie ich war und zu allem Bessern gelähmt gelesen 
’Aesculap auf der Wagschale, 1805 von Samuel Hahnemann.3

Abend. Diese kummervollen Tage, wo ich einsah — ’wie 
sehr ich verlassen bin, -— und auf mich und mich allein 
beschränkt, und in der Natur kein Herz was für mich, ehrlich 
empfindet — war Wess[elényi] — mein einziger Trost — und 
auch der erzählt mir ’dass Cr[escence] sehr munter und lustig

1 Ez a bizonytalanság (határozatlanság).
2 Enged meghalni, mint egy kutyát!
3 Hahnemann Sámuel (1755,—1843) a homöopathia gyógymód megalapítójá

nak műve.
20!
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gewesen — ängstlich vermieden — meinen Namen nur nennen
zu hören----------- , — vorgestern auf der Reitschule geritten
sei . . . Elle s’amuse quand je me meurs1 (74 sor törölve) — 
Balogh2 brouillirt.

Und mit Allem dem fürchte ich mich, dass sie sich nun 
einsperren wird!

[1829 március 16.] 16ten Immer krank —  Geschwulst seit 
8 Tagen.

Von Cr[escence] keine Sylbe . . . .  Ich gebe mein Vermö
gen um Fl[orians]3 Gesicht zu sehen. —

[1829 március 17.] 17ten weniger leidend. Balogh kam wieder 
zu mir —- (1 sor törölve) Erzählt mir, dass Cr[escence] bei Fery 
0[rtzy] gewesen und den 15ten um mein Befinden gefragt. — 
Später kam eine ganz steife Nachfrage ’Graf und Gr[äf]inn 
C[arl] Z[ichy] lassen fragen ect — Den abend war Cr[escence] 
[121] bei Forray (1V3 sor törölve)

[1829 március 18.] 18ten Pulver eingenommen.

[1829 március 19.] 19ten Soirée bei E[rz] H [erzog] wo ich 
gewesen bin . . Beszédes4 kennen gelernt. (\/2 sor törölve). 
Cr[escence] freundlich, — traurig —, Ich leidend . . . ., 
Viel mit der Erzherzoginn gesprochen . . . .

[1829 március 20.] 20ten Furchtbare Nacht . . ., die Gedan
ken häufen sich in meinem Gehirn . . .  0 es ist entsetzlich . . . 
Es wird aber noch trauriger kommen! —

Bin so leidend, — dass mir so zu sagen Wohl ist . . . und 
ich begreife, dass man seine seelischen Theile dermassen ausbil
den kann, dass Gesundheit zum Glück überflüssig ist. — Heute 
gehe ich zu Cr[escence], werde ich Wohl, werde ich Weh nach 
Hause bringen?

(1 sor törölve.)
1 Ö (Crescentia) mulat, amikor én haldoklóm.
2 Balogh Pál a pesti homöopatha orvos.
3 Gr. Zichy Károly házi alkalmazottja.
4 Beszédes József mérnök, aki 1830-ban elkísérte Széchenyit aldunai útjára.
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[1829 március 21.] 21ten Gestern bei Cr[escence] gewesen . . 
I c h a) , . . wie fanden Sie die Übersetzung (néhány szó törölve, 
V2 lap kivágva, ide tartozó levél az egész oldalon törölve) [123] 
(;V4 lap kivágva, 3 sor és az oldalon levő levél törölve)

[1829 március 22.] 22ten ziemlich früh schickte Cr[escence] 
Peter, mit Gy. und E. Z.1 Brief, mit einer hung [arischen] Adresse.

Bei Forray2 . . . Sie, — gestern sagte ich der Cr[escence] 
als Sie weg — sind . . . Du hast den armen Steff[erl] mal- 
traitirt, — S i e , !l] — 0 nein, gewiss nicht. — Lisi Batthfyány]3 
sagte .. .., So möchte ich geliebt seyn, wüe Sz[échenyi] liebt!! ! —

Einen merkwürdigen Brief gelesen, den ein Engländer an 
Marie Therese Bruns —4 geschrieben.

“Had you ten such men as Count Stephan Széchenyi, whose 
name I would write in Gold, Hungary myght arise and become 
one of the nations of Europe5 [125]

22ten in der Predigt — Pater St [anislaus] gefaselt — 
wie nahe das Überschnappen vom Vollkommenen.0

Bei Cz[iráky]. Cr[escence] mit Fanny Pejacs[evich]7 da
gewesen C l 2 sor főrölve) . . Diner im Casino, das die Deputa
tion im Handel dem B[aron] Krieg8 gab — Extra wurden ein
geladen, Mednyansky, ich, — Bartal —.

Bürger meister Seeber9 war auch bei mir, — um mir den 
Bürgerstand anzutragen. Nachmittag visit bei E[rzherzog] 
F[erdinand] — er sprach viel von der Emancipation10 mit mir —

a) Széchenyi a l á h ú z á s a .

1 Gyulay Ignác és Zichy Jenő fentemlített levelei.
2 B. Forray András és felesége, született Brunswick Julia.
3 Gr. Batthyány Imréné, született Majláth Erzsébet grófnő.
4 Brunswick Mária Terézia grófnő (1775—1861) a budai kisdedóvó (angyal

kert) megalapítója.
5 Volna tíz olyan emberünk, amilyen gr. Széchenyi István, akinek nevét 

aranyba szeretném vésni, Magyarország felemelkednék és Európa egyik nemzete 
lenne.

“ Valószínű, hogy Széchényire célzott s neki szólt a beszéd.
7 Gr. Pejacsevich Péterné, született Esterházy Franciska grófnő.
H B. Krieg Ferenc, az országgyűlési bányászati (kereskedelmi) kikiildöttség- 

höz beosztott udv. tanácsos.
8 Seeber Károly Pest városának polgármestere.

10 A katholikusok emancipatiója akkor Angliában napirenden volt.
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Soirée Czir[aky] (3/4 sor törölve) Sprach viel mit der 
E[rz] H[erzogin], — das gibt mir relief — Sodann mit Cr[es- 
cence] (2 sor törölve) — schmerzlich eingesehen, dass ich auf 
mich allein reducirt hin. — Wenn ich in mir selber nicht hin
länglich Kraft entwickeln kann, — so stürzt alles zusammen!

Moi, moi et moi seul!1
Den H (törölve) der mir mit jedem Tag unerträglicher 

wird, — derb abgeschnalzt. Frau von P (törölve) — ein rech
tes Muster einer hungarischen Dame, — lächerlich, dumm und 
voller quinten und Fachsen — an Cr[escence], — nachdem ich mit 
Cr[escence] gesprochen — ’Man hat Ihnen die Ohren auch schön 
fatiguirt . . . .

Major d’Alton,2 und Capitaine Garstin angekommen.

[1829 március 23.] 23ten Miserable Nacht zugebracht. Alles 
drängt sich gegen meinen Kopf.

Ich denke immer, dass ich lange kränk, — und vielleicht 
nie gesund werden werde. (6 sor kivágva).

[1828 március 24.] 24ten Fühlte ich [mich] etwas besser —  Mir 
scheint, dass mit d’Alton nichts anzufangen ist, — er weiss 
selber nicht, was ér will . . . .

[1829 március 25.] 25ten Bin ich nach einer, im Fieber zuge
brachten Nacht, — im vollsten Schweiss, nach Ofen (3/4 sor 
törölve) — Ging [127] zum. Portier, übergab ihm an Cr[es- 
cence] ein kleines Paquet mit einen[!]· Gebet von La Trappe 
und ging ( l 1j 3 sor törölve).

[Sind Sie für mich nur so m e n s c h l i c h a) als Sie’s für andere 
sind, um das Einzige bitte ich Sie. Lesen Sie deshalb mit 
Geduld3] b)

[1829 március 26.] 26ten immer mehr leidend . . . Ich glaube 
der 17te Tag des Zufalls und der 9te der homeopathischen

a) Szécheny i  a l á h ú z á s a .  b) Az o ld a l l a p ra  jegyezve.

1 Én, én és egyedül én.
2 Lásd a 252. lap 6. jegyzetét.
3 Készlet Széchenyinek Crescentiához írt egyik leveléből.
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Heilmethode. (2 sor törölve) Unglück hat es einen gewissen 
Grad erreicht, macht am Ende gewiss gefühllos und grausam. 
(3/4 lap kivágva) [129] (10 sor törölve).

Bei Personal wegen D’Alton gewesen.
Später höre ich von Clarke’ dass (1V2 sor törölve)

[1829 március 27.] 27ten Conferenz von ONaghten und 
d’Alton1 und 3 Advocaten bei mir. — Es ist eine harte Nuss 
aufgebissen. Der eine hat kein Geld, — der andere ist voller 
Méfiance.2 —

Bei Forgó3 und Kisfaludy gegessen. Der Erstere mir erzählt 
wie er ein Anhänger der Homeopathie geworden ist . . Ein
gesehen, wie die Ärzte eigentlich die Menschen als Puppen 
behandeln.

[Porcelain................................................................... 100
P o ls te r ...........................................  17
Gebetbücher.......................................................... 10
B erzsen y i...............................................................  5
Wörterbuch...............................................................  8
R a m e n .................................................................... 12]a)

Abends zur Cr[escence], führte d’Alton auf. Carl sehr 
freundlich, lud mich auf den 2ten April ein, obwohl mich Cr[es- 
cence] als verreiset ankündigte (3/4 sor törölve) Hatte die ganze 
Zeit das Fieber. (7 sor kivágva) [131] (a 131. lap hátán levő 
levél törölve, 10 lap kivágva [133—151] (10 sor törölve)

[1829 április 9.] 9ten (1 sor törölve)

[1829 április 10.] lOten 9 Uhr morgens angekommen in Wien. 
24 Stunden gefahren. .—

Mutter der Cr[escence] mich wie einen Sohn empfangen . . .

a) A z  o lda l lap ra  jegyezve.  [A C rescen t iának  k ü ld ö t t  t á r g y a k  jegyzéke.]

1 Lásd a 252. lap 6. jegyzetét.
2 O’Naghtennek nincs pénze, D’Alton meg telve van bizalmatlansággal,
3 Forgó György (1787—1835) Pest megye főorvosa, 1820-ban lett Hahne

mann követője meggyőződésből saját érdekei ellen. Kisfaludy Károly (1788—1830) 
költő jóbarátja volt s gyakran volt Forgó vendége.
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Julie . . . Felicie1 auch recht freundlich . . .  (5 sor törölve)
Im Ganzen sehe ich, schwimme ich gegen Strom. Hungarn, 

Liebe, Patriotismus, die 3 Felder in denen ich lebe, sind aus 
der Mode —

Taaffe' ist zur Justitz . . .  es ist aller Wahrscheinlichkeit, 
dass C[arl] Z[ichy] hier angestellt wird . . . .

Nandine3 beschmutzt ihr eigenes Nest . . . Elle se moque 
de tout ce que nous faisons ect.3

Über mich erfindet man alles Mögliche ’dass mir Fürsfinn 
Liechtenstein] das Haus verboten . . . ect.

(3 sor törölve)

[2189 április 12.] 12ten Bekam ich ein kleines Geschwür im 
Munde [153]a)

Was dann? Wer würde ehrlicher erscheinen?

[1829 április 15.] 15ten nach Zinkendorf. Beszédes4 da gewe
sen. Eines und das Andere mit Louis quasi ausgemacht.

[1829 április 19.] 19ten Abends wieder nach Wien.

[1820 április 21.] 21ten Nach Baden (3/4 sor törölve)

[1829 április 23.] 23ten Wettrennen . . ich nach demselben weg. 

[1829 április 24.] 24ten in Pest angekommen. Leer und Öde!
I

a) 1 lap  k iv ág v a  s ez nem k a p o t t  számozást .

1 Crescentia mostohaleányai: az első gróf Hunyady Ferenc, a másik gróf 
Hoyos Henrik felesége.

2 Taaffe, Ludwig Patrick gróf (1791 —1855) osztrák államférfi, aki 1826-ban 
lett a bécsi általános kamara másodelnöke (amikor Zichy Károly is számított 
az állásra), 1829-ben pedig az osztrák legfelsőbb törvényszék másodelnöke lett. 
A kamara másodelnökségét ekkor is remélte gr. Zichy Károly, de akkor sem 
nyerte el.

3 Gr. Károlyi Lajosné, született Kaunitz Ferdinandine grófnő. A francia 
szöveg (gúnyolódik mindazon, amit teszünk) magyarázza meg Széchenyi szigorú 
kijelentését.

4 Beszédes József mérnök.
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11829 április 25.] 25ten Besuche ich Cr[escence] — sie fährt 
aus. Sehe Sie im Theater. Car[l] empfangt mich kalt. (7 sor 
törölve)

[1829 április 26.] 26ten Sitzung bei Wenkheim wegen der 
Thierschau.1 — Predigt. Crfescence] war auch da. —

0 Gott, warum erdrückst Du mich und das Land! ( l ‘/3 sor 
törölve)

Nachmittag im Stadt Wäldchen — Cr[escence] auch da. —

[1S29 április 27.] 27ten Mein Mund wird immer ärger — Seit 
14 Tagen leide ich wirklich das Unglaubliche. Ich lebe ganz 
abgesondert . . . von den übrigen Menschen.

Huszár2 Rittmeister von Nostitz hat mich mit patriotischem 
Lobe erhöht.

Im Theater Cr [escence] gesehen. Sie gut und freundlich . . . 
Erzählte mir, dass Nadasdy2 dem Carl geschrieben habe — ’er 
würde anstatt Taaffe bald nach Wien kommen. Es wird gewiss 
bald geschehen. In Gottes Namen. Oft ist das, für was u;ir uns 
fürchten die Quelle unseres Glückes! — [155]

[1829 április 28., 29., 20.] 28, 29, 30ten leidend. Nach Kräften 
fleissig. Fühle Gleichgültigkeit und Apathie . . .  (3 sor törölve)

Wenkheim auf mehrere Falschheiten entdeckt . . .
ln Wien sagte mir W[enzel] Liechtenstein ’Votre cause 

gagnera de jours en jours . . . vous en étes le centre . . . Vous 
aurez encore du credit4 ect.

[1829 május l.] 31tena) Cr[escence] im Th[eater] gesehen.

a) Tévedés, va lósz ínű leg  m á ju s  1, m e r t  á p r i l is b a n  csak  30 nap  van.

1 Széchenyi a lóversenyek mellett a lótenyésztés előmozdítására egyesületet 
tervezeti, egyelőre azonban csak főkönyvet fektettek fel s ebbe bejegyezték 
azokat, kik évi 5 frtot fizettek a költségekre. Ezenkívül állatkiállítást is szük
ségesnek tarto tt. Ezt készítették elő ezen az ülésen.

5 Huszár Sándor a 7. vértesezred kapitánya.
3 Gr. Nádasdy Mihály akkor már államértekezleti miniszter. De nem Zichy 

került Taaffe helyére.
4 Az ön ügye napról napra növekedni fog, abban ön a központ, önnek lesz 

még hitele.
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Sie war ’ich weiss nicht wie . . . Graf und Gräfinn Tige1 waren 
in der Loge . . . Ich blieb nicht lange — ging mit C[arl] in 
eine andere Loge. Dieser letztere lacht über meine geschwollene 
Lippen. (s/4 sor törölve)

Traurig, still ging ich fort. Mein Schmerz, den ich im Her
zen so lange empfinde ist nicht wüthend —. Mir ist es als 
hätte ich die schmerzhaften Perioden einer Krankheit über
standen,' und nun folge mein Ende allmählig, ohne Weh 
und Qual.

Meine Anfänge werden scheitern . . .  ich werde verlacht, 
vergessen, denn ’s o  z u  s a g e n  a l l e i n  w a s  s o l l  i c h ? a)

Wollte auch nicht, wagte nicht so grosses Unternehmen — 
Cr[escence] (5 sor törölve.)

Die Nacht fing an mein Mund besser zu werden. (2 sor 
törölve.)

[1829 május 3.] 3ten Cr[escence] einigemal gesehen. Im 
Theater bei der Resy Or[tzy] gewesen ’qui [157] ma parié, — 
et pour ainsi dire intercedé pour Haller2 (8 sor törölve) anders 
aus (1 sor törölve)

Ich leide unendlich durch Mundschwüren, — sonst ist mein 
ganzes Wesen ruhiger — meine Liebe peinigt mich viel weni
ger . . Je commence a sentir ma reelle valeur3 . . . .  Fühle mich 
nicht unglücklich-------

[1829 május 7.] 7ten Mit Haller mein Rendez Vous. Ich decla- 
rirte ihn [!] ’que je ne Taimai pas4 —, und wir schieden ganz kalt,
aber artig -------Er sprach mir sehr submise, “Hätte ich-gefehlt
so will ich es wieder gut machen denn auch ich arbeite an 
meiner Selbst Besserung.

(2 sor törölve.)

a) Széchenyi a láhúzása .

1 Valószínűleg gr. Tige Lajos, aki ez évben már szerepel a lóverseny
könyvben és felesége szül. Stössel Mária bárónő.

2 Aki nekem szólt és úgyszólván közbenjárt Ilallerért. (Lásd a 215. lapot 
és 1. jegyzetét.)

3 Kezdem érezni igazi értékemet.
4 Hogy nem szerettem őt.
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Fuhr ich langsam gegen Ofen und dachte mir wie sonder
bar, dass ich so ruhig — voll von Apathie bin, — meine phisi- 
schen Leiden zu meiner Seelen Ruhe beitragen, als ob die Vor
sicht noch grössere moralische Leiden mir aufbewahren wollte 
u[nd] s[o] w[eiter]; — Als ich in die Loge von Z[ichy] gehe, 
erfahre ich, dass Cr[escence] miserable ist, — seit 2 Tagen 
liegt, eine Rippenentzündung hatte — nicht in Schweiss kommen 
kann ect — [159]

Ich horte alles mit einer Ruhe an — über die ich selbst 
erstaunte.

[1829 május 8.] Den 8ten stand ich auf mit meinen[!] hei 
weitem noch übler gewordenen Mund —. Meine Pistolen unter
suchte ich doch ob sie geladen sind. Nie war ich in einer so 
sonderbaren Stimmung!

Ich bin heiter und ruhig — als ob sich mir ein schönerer 
Morgen öffnen sollte! —

Ob ich bis zu meinem letzten Athemzug so werde bleiben, 
weiss ich nicht — oder ob auf diesen Frieden der Seele ein 
desto heftigerer Sturm erfolgen?a) Mir scheint, — ich werde 
ruhig seyn — ich habe die süsse Ahnung ’bald hören meine 
Leiden auf!

[1829 május 10.] lOten Mein Mund ist im alten, scheint in
dessen das Acme erreicht zu haben und sich in das Bessere 
zu wenden. Meine Stimmung ruhig — der grösst mögliche Seelen 
Frieden. Sonderbar! Bin selber darüber erstaunt. Ich bin ganz 
isolirt . . . hoffe nichts, fürchte nichts — tout m’est indiffé- 
rent, — et j’aime assez mon étát.1

[lOten Mai 1829. Mir scheint Mühlenfels hat sich den 3ten 
Mai 1813 erschossen.]b)

[1829 május ll.] Ilten Cr[escence] in der Loge gesehen. 
(2V2 sor törölve.)

a) T. i. w ird .  b) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Minden közönbös nekem és eléggé szeretem állapotomat.
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[1829 május 13.] 13ten Meine Gesundheit ist besser, meine 
Sinne geweckter — ich fühle mich unruhiger, unglücklicher . . . 
Es ging mir alles quer und dachte ’Es gibt glückliche, unglück
liche Tage, — bekam von Salbänder1 einen äuserst dummen 
Brief der mich mehr beunruhigte als ärgerte ect. Kam Lengyel1 2 3
zu mir . . . .  es ist Cr[escencens] Geburts T ag!-------— Est-
ce que ce jour me devrait porter du malheur.3

[1829 május 14.] 14ten par hasard bei Crjescence] angenommen 
worden (Néhány szó törölve, 2 sor kivágva) [161] (1V3 sor 
törölve).

[1829 május 15.] 15ten Handschuhmacher Pfeifer4 wie einen 
Spitzbuben ausgemacht.

[1829 május 16.] 16ten Mein Mund wurde viel übler.
C Ij sor törölve, Y4 lap kivágva, 3/4 sor törölve, az oldalon 

7 valószínűleg idetartozó sor törölve) an Selbstmord denke, 
die dümmste Figur der Welt spiele (2 sor törölve).

Meine Zukunft verfinstert sich mit jedem Tag. — Unsere 
établissements [163] stocken. Gestern war im Casino Sitzung . . . 
es waren 6 Mitglieder zugegen. Ortzy, Wenkheim arbeiten nach 
Thätigkeit gegen die Wettrennen, Heinrich ist wegen den Todt 
seiner Frau paralisirt, Hacker5 wird bald in die andere Welt 
reisen, ich bin mit meinen Lippen Tag für Tag übler, — kein 
einziger von meinen Mitarbeitern ist noch da! In Gottes Namen!

[1829 május 22.] 22ten Ist Manfred mit den Hackel5 gefallen, 
der sich sehr wreh gethan hat. Es verfolgt mich in der That ein 
Böser Engel’ Es ist als könne mir nichts gelingen.

1 Széchenyi ménesmestere.
2 Crescentia magyar tanítója.
3 Vájjon ez a nap bajt fog-e hozni reám?
1 Pfeiffer Károly a 7 választófejedelemhez címzett vendéglő (Váci u.) há

zában.
5 Hacker József tevékeny részt vett a lóversenyügyekben; az ideiglenes 

választmány tagja is volt. Széchenyi Manfréd nevű lovával felbukott
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[1829 május 23.] 23ten Mein[e] Lippen besser, sonst im üblesten 
Zustande.

[1829 május 24.] 24ten Cr[escence] in der Kirche gesehen. 
(8 sor törölve) Gott bestimmt-------ect. (V2 sor törölve.)

[1829 május 25.] 25ten Mit unendlichen Schmerzen in allen 
meinen Knochen erwacht! — Csaky1 gestorben.

[1829 május 27.] 27ten Wettrennen. Es gehet ganz gut — Cela 
commence a prendre de racines —1 2

[1829 május 30.] 30ten Ball bey Karoly (2 sor törölve)

[1829 május 31.] 31ten Wettrennen — infames Wetter, horribler 
Stäub! Gegen alle Elemente haben wir zu kämpfen. Früher eine 
Sitzung die Wenkheim annoncirte . . [165] ich wurde beinahe 
kleinmütig.........Palatin war heraus ect.

2 Pferde aus meinem Gestüte schlagen 2 englische Pferde3 
— Ich gewann einen Stadtbecher.4

[1829 június 3.] 3ten Wettrennen. Übles Wetter. Diner wo 
Hungarn mit Füssen getreten. Meine Gesundheit übel — Tanz 
bei Splenyi — Cr[escence] mit allen Leuten sehr artig — und 
munter. (4 sor törölve.)

[1829 június 4, 5.J 4, 5ten sah ich Cr[escence] wieder (lVa sor 
törölve).

4ten bei Zichy gegessen. —

1 Gr. Csáky István helytartótanácsi tanácsos.
2 Ez kezd gyökeret verni.
’ Széchenyi Bonassus nevű lova nyert hg. Bretzenheim Alfons angol neve

lésű lova ellen és Babieka nevű lova, melyet gr. Károlyi Györgynek adott el, 
gr. Esterházy Mihály angol nevelésű lova ellen.

4 Zuleika lova nyerte el Fest városa 100 t t  értékű billikomát e felírással: 
„Mily szép Nemzet előtt érdemleni pályaborostyánt“.
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5ten Wettrennen und Thierschau----------- 1
[Cres[cence] wiegt 117 <e, Julie Huny[ady] 128]a)
Soupé bei Cresc[ence]
Prejudicien fallen — andere entstehen — Grosse Spaltung 

zwischen Magnat und Edelmann.

[1829 június 6.] 6ten Soirée bei Resy Or[tzy] ( l1/, eor törölve, 
az oldallapon 4).

[1829 június 7.] 7-ten Grosse Sitzung im Casino2 — Mit 
Wuth pro et contra disputirt, ob Juden actionnairs werden kön
nen ----------- , Allenthalben Abdera ect. Es zeigte sich der Hass
von Prónay, Somsits ect gegen Magnaten ect.

Diner beym E[rz] H [erzog] Ferdin[and] (V2 sor törölve)

[1829 június 10.] lOten Frauen Ball, nach dem Wettrennen . . . 
(Vs sor törölve, 6 sor kivágva) [167] [Des Morgens Licitation] a) 
(3 sor törölve).

[1829 június 12.] 12ten Soirée bey Fery (9 sor törölve).

[1829 június 13.] 13ten (1 sor törölve) Soirée bei Resy Ortzy 
— (572 sor törölve).

[1828 június 14.] 14ten mit Albach lange gesprochen (5 sor 
törölve).

[1829 június 15.] 15ten Cr[escencens] Namenstag. Schrieb ein 
Zettel an C[arl] das er gleich an Cr[escence] verlas [16,9].

Insel Parthie — Crfescence] in mein [!] Schif zurückgefahren. 
(2 sor törölve).

Soupé bei Wenkheim,3 wo auch Hardegg gewesen ist — man

a) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Az első ál 1 atkiállitáe a lóvásár (önkéntes árverés) érdekében. Az 1829-iki 
Pesti Lóversenykönyv szerint az első lóvásár 1829 június 11-én volt a Nemzeti 
Lóiskolaban 6 ugyanott a lóárverés állandósítása érdekében Széchenyi felhívást 
te tt közzé. (50. 1.)

2 Széchenyi javasolta, hogy zsidók is vétessenek fel a Kaszinóba s ebben 
Wesselényi támogatta, de a szavazásnál nagy többség elvetette az indítványt.

3 B. VVenkheim József és valószínűleg gr. Hardegg Ignác altábornagy.
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sagte Horreurs von Wesselenyis Vater,1 und überhaupt alle 
Siebenbürger ect. —

[1829 június 16.] 16ten Sah ich Cr[escence] bey der Forray 
m it Albach — später im Theater (2 sor törölve) —

ln  der Früh die Kleinkinder Schulen von der Therese Bruns
wick 2 angesehen. Ce la n’a pás de fond, de Base. —

[1829 június 17.] 17ten (8  sor törölve.)
Sándor Keglevich3 sterbend, — aber wie ein Held —, so 

werde ich es gewiss nicht zu wegen bringend  — In der höch
sten Admiration!

[1829 június 18.] 18ten (61/., sor törölve).
Sie4 ist mit F. Pallfy nach Gödöllő. Ich erwartete sie im 

Stadtwäldchen (1 szó törölve) [171] (3/4 sor törölve).
Bey Resy Ortzy bemerkt, — wie mich die Leute hassen — . 

Des Abends grosse Ruder Parthie bis über Megyer. —

[1829 június 19.] 19ten Kam Cr[escence] mit F. Palffy zu 
L . . . . (7j sor törölve, a többi, majd az egész lap kivágva) 
[173]

Ich bin in einer entsetzlichen Stimmung — , Hungarn ist 
tod — (174 sor törölve).

II faut prendre une resolution5 — , Ich will arbeiten indes
sen so gut es gehet — Grenadier Mont St. Jean.5 (1 sor törölve) a)

a) Széchenyi a láhúzása .

1 Id. b. Wesselényi Miklós fékezhetetlen természete miatt a hatóságokkal 
összeütközésbe is került.

2 Gr. Brunswick Terézia (1775—1861) 1828 június 1-én Budán megalapí
totta az első kisdedóvót (Engelsgarten, angyalkertet). A francia szöveg jelentése: 
Ennek nincs alapja, talaja. (Ebben Széchenyi tévedett.)

3 Gr. Keglevich Sándor (1791—1829) tényleg e napon halt meg 38 éves 
korában.

1 Crescentia.
5 Elhatározásra kell jutni (Crescentiával) s addig dolgozni fog, ahogy 

lehet, mint Mont-Saint-Jean-nál (a Waterlooi csatatéren) Napoleon gránátosai 
(akik életüket áldozták fel császárjukért).
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[18í 9 június 20.] 20ten Alle Tage sehe ich mehr, Herder1 hat 
recht, — bald wird die Hung [arische] Nation aufhören. —

Mit Gram erfüllt erwacht — (3 sor törölve)

[1829 június 21, 22, 23] 21, 22, 23ten — Arbeite ich viel. 23ten 
legte ich das Jurament ab als Bürger von Pest.1 2 (V2 sor törölve)

[1829 június 24.] 24ten bei C[arl] Z[ichy] gegessen, der Tini 
Gr[assalkovich] zu ehren. (?V2 sor törölve).

Γ1829 június 26.] 26, — Ist C[arl] Z[ichy] weg —

[1829 június 27.] 27ten Gab ich ein Diner an die Bürger von 
Pest. Trank diesen Toast, — Kegyelmes királyunktul kezdve 
hazánk leg utolsó lakosáig éljen mindenki szerencsésen és bol
dogul, ki Pest Városa, mint hazánk középpontjának, s úgy 
szólván szivének előmenetelén és díszén törekedik, fáradozik. —

(4 sor törölve.)
Abends im Stadtwäldchen, sodann im Theater ( l1/2 sor 

törölve) [175] (4V2 sor törölve).

[1829 június 30] 30ten Schlaflos zugebrachte Nacht! Zum 
Palatin mit dem Plan der Brücke!3

(V, sor törölve).

1 Herder, Johann Gottfried (1744—1803) német költő Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit (1784—1791) című művének IV. részében (6. könyv 
2. fejezet) ezt írja: „In Ungarn sind die Magyaren jetzt unter Slaven, Deutschen, 
Walachen und anderen Völkern der geringere Theil der Landesbewohner und 
nach Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden.“

2 A pesti tanács jegyzőkönyve szerint (1829 jún. 22-én 4419. sz. a ) Seeber 
Károly polgármester bejelenti gr. Széchenyi István óhaját (a márc. 22-iki fel
jegyzés szerint Seeber megkínálta azzal), hogy a pesti polgárok közé vétessék 
fel; a tanács az eskü kivételére kiküldötte a polgármestert, Boráros János 
tanácsnokot, Havas József főjegyzőt és Wagner János népszószólót; a 4420 sz. 
szerint Seeber jelentette, hogy Sz. az esküt letette s erre a tanács elrendelte, 
hogy Sz. részére a polgárlevél kiállittassék és elküldessék.

s A Sándor Móric által küldött Brunel-féle tervet m utatta be. Lásd 
a Függelékben.
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Wir müssen uns zu etwas bestimmen. V o n  V e r l a s s e n ,  V e r 
g e s s e n  i s t  k e i n e  R e d e , a) (körülbelül 11 sor törölve).

[1829 július l.] lten Wegen Handlungsbaus1 Eines und das 
Andere veranstaltet.

(4 sor törölve).

[1829 július 2.] 2ten Morgens 4 weg. In Neudorf2 wegen dem 
Hitelrül bange geworden — meinen Jäger zurückgesendet — 
7 Uhr Abends in S[ank]t Niclo3 angekommen. (1—2 szó törölve, 
4 sor kivágva) [177] (41/, sor, az oldalon idetartozó 372 sor 
törölve)

Nachmittag zeigte mir C[arl] mehrere Schriften des Kaisers 
(1 ‘/a sor törölve)

Γ1829 július 5.] 5ten Allerfrüh Presburg. Reminiscencen, trau
rig — es war eine schreckliche Epoche meines Lebens.4

Abends Wien. S[ophie] E[sterhazy] gesehen. ( I 1/, sor 
törölve.)

[1829 július 6.] 6ten Tete ä  tété mit Revitzky5 gegessen. 
Bei Fefe° soupirt. (V2 sor törölve.)

[Olivier gelesen 1826, Herzoginn von Durras' — allerliebst 
Aloys gelesen 1829 — schleppend.]

t

[1829 július 7.] 7ten Nach Baden. Ziehe mich an. Will zur
Cr[escencens] Mutter fahren. Begegne Carl------ (V3 sor törölve)
Später klärt es sich auf ’dass es ein anderer war. (5 sor törölve.)

a) Széchenyi a láh ú zása .

1 A kereskedőség palotája (a Dorottya-utca sarkán) ekkor épült, Széchenyi 
az I. emeletnek a Kaszinó részére való kibérlése ügyében járt el.

2 Újfalu (Esztergom megyében) a bécsi posta-úton.
:i Lébény Szent-Miklós (Moson megye) gr. Zichy Károly birtoka.
4 Crescentia iránti szerelme, illetőleg Crescentia tartózkodó viselkedése sok 

bánatot okozott neki és az erre való visszaemlékezés miatt szomorú.
5 Gr. Reviczky Adám magyar főkancellár.
e özv. gróf Pálffy Jánosné, született Ligne Euphemia hercegnő (1773—1834)

(becéző nevén Fefo).
7 Duras (la duchesse) regényei.

Gróf Széchenyi I s tv á n  napló i .  I I I .  kötet. 21
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[1829 július 8.] 8ten Sah ich Cr [escencens] Mutter — dann nach 
Zinkendorf. Gesundheit übel . . . ich muss meine Reise aufge
ben, unendliche Leere in mir — Alles ist grau — (1 sor törölve)

[1829 július 9.] 9ten (Vs lap kivágva, valószínűleg idetartozó 
l 1/, sor oldaljegyzet törölve) [179] äuserst niedergebeugt — 
nehme an nichts Interesse — Fühle mich ganz desorganisirt —

[1829 július 10.] lOten (3 7, sor törölve.)
Die edelste Freundschaft verbinde uns —1
(47, sor törölve)
200 11 an den Pfarrer übergeben. Auf dem Medaillon1 2 3 stand
Bis zu dem letzten Athemzug wahr und treu.

[1829 július 11.] Ilten Morgens in aller früh von Zinkendorf 
nach Baden. Es lässt sich nicht beschreiben was alles in meinem 
Innern vorging — Hoffnung, Furcht!

(7, oldal törölve)
— ganz zermalmt nach Wien gefahren —
Alle Tage wird es finsterer um mich! —

[1829 július 12.] 12ten langer langer Tag. Je me sens accablé.*
(1 sor kivágva) [181]
(13 sor törölve)
Ich spielte Ball sodann — was mich ganz erschöpfte —
Des Abends Cr[escence] im Theater — An C[arl] ZLichy] 

geschrieben und einen Cabaret4 an Marie übersandt und mich 
auf den 2ten Oct[ober] in St Niclo angesagt.

[Brief an C[arl] Z[ichy],
Hochgeehrter Freund, ich nehme mir die Freyheit, das 

Geschenk, das ich meiner Nichte Marie zur Gelegenheit Ihrer 
letzten Entbindung5 machen will, hiemit beyzuschliessen, und mit

1 Crescentiával.
2 Ezt készítette azzal, hogy halála után egy harmadik személy Crescentiá- 

nak adja emlékül és ebbe vésette e szavakat németül: „ A z  utolsó lélekzetig 
igaz és hű.“

3 A földhöz sújtva érzem magam.
4 Valószínűleg: thea-edény.
5 Gr. Zichy Lászlóné. Néhány nap múlva (júl. 18-án) született Mária leánya.
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der Bitte an Dich abzusenden, Du wollest Marie auf eine ange
nehme Art überraschen, und Ihr das Cabaret ausgepackter, in 
meinem Namen übergeben.

In Zinkendorf hat mir das Wasser sehr viel Schaden ange
richtet, nicht weniger auf meinen andern Gütern so dass ich in 
der Hinsicht weit übler daran bin als Du in Niclo.

G[eorg] K[aroly] kam 2 Tage später zu auserm Rendez 
Vous — übermorgen treten wird unsere Reise indessen doch 
über Prag Dresden Berlin nach Doberan an. G[eorg] Karoly 
gehet nach Paris. Ende September] bin ich wieder zurück und 
werde gleich nach Pest gehen, — wo mich viele viele Beschäfti
gungen erwarten. — Erlaubst Du mirs, so werde ich meinen 
Weg von Zinkendorf über St. Niclo nach Raab und so weiter 
auf der Poststrasse einschlagen — und ist der Weg trocken, 
den Weg über Csorna und (üresen maradt) versuchen.

Genehmige indess die Versicherung meiner aufrichtigsten 
Hochachtung, und der ehrerbietigsten Anhenglichkeit, die ich für 
Dich und Deine ganze Familie habe. — Solltest Du oder Cr[es- 
cence] mich irgend mit einen Auftrag beehren wollen, so erwarte 
ich Deine Befehle in Hamburg, der ich mich indess mit tiefster 
Ehrfurcht nenne

Deinen aufrichtigsten Freund und Diener —] a)

[1829 július 14.] 14ten Sandte ich ein Bild an Cr[escence] — 
Jesus der einen Jünger aufrichtet-------ect.

10 Uhr Morgens gingen wrir beide in die Stephans Kirche
-------. 0 Gott wie war ich bewegt! Sodann in die Linzer
Fabrique1 . . . .  (9’/2 sor törölve.)

Nachmittag machte ich einen Besuch bei Felicie2 — (V3 sor 
törölve, 4 sor kivágva) [183] (3 sor törölve)

[1829 július 15, 16.] 15, löten blieb ich noch — den Augen
blick kaum erwartend weg zu reisen — den letzten Tag speisste 
ich mit Lulu Thürheim3 inb) Constantine Rasumoffsky.3

;i) Az o ld a l lap ra  jegyezve.  b) bei he lyet t .
1 Gyapjúgyár (1672) a régi Fleischmarkton, Pesten is volt raktára.
2 Gr. Zichy Felicia, Crescentia mostohaleánya.
3 Gr. Thürheim Lulu, az ismeretes naplóíró és nénje hg. Rasumoffsky 

Andrásné, született Thürheim Constantine grófnő.
2 1
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(31/* sor törölve).
Was die Zukunft seyn mag — Über das ist ein dunkler 

Schleyer — Glücklich kann ich sie nicht sehen — Wie ich auch 
immer combinire. —

lei git le meilleur citoyen — le plus fidele amant.1

Reise von Wien nach2 --------------- — 16ten July 1829
Fl. C. M.

[Auf die Reise mitgenommen . . . .  60 Ducaten — — 280
-----------------------------------------------------------620

900
27ten July 100 Louisdor in Berlin — — -------1000

28ten August 100 „ in Hamburg-----------  1000]a)

[1829 július 16.] 16ten Abends trat ich meine Reise an.2 In 
zwey Wägen — zu zwey Pferden — in Gesellschaft mit George 
Károlyi; Einen Bedienten, einen Jäger.

Die Stimmung in der ich mich trennte, — war nicht violent 
schmerzhaft — aber wie eine wehmütige, halb geträumte Ab
spannung, und Gleichgültigkeit!

Ich liess mich gedankenlos fortschleppen. Die letzten Augen
blicke, die ich mit Crfescence] zugebracht, — beschäftigten mich 
ausschlüsslich — und ich zählte bei der ersten Post die Tage, 
und berechnete die Stunden, die ich von ihr entfernt seyn würde. 
Meine Idee ist den 15ten September] wieder in Zinkendorf zu 
seyn, und den 2ten Octob[er] — in St Niclo —

[1829 július 18 ] 18ten zu Mittag in Prag —. Böhmen sehr 
verändert, und zum grössten Vortheil verändert gefunden. Allent
halben finde ich ’Vorwärtsschreiten, nur Hungarn rührt sich 
nicht vom Fleck! — Dieser Gedanke, erweckte mich Zeit Weise 
doch aus meiner Lethargie. Diese Vorgefasste Meinung meiner 
Lands Leute sich “nicht r ü h r e n  z u  w o l l e n , b) eckelt mich der-

a) Az oldallapra jegyezve. b) Széchenyi aláhúzása.
1 I t t  nyugszik a legjobb polgár — a leghűbb szerető.
2 Doberanba a meeklenburgi versenyek és ménesek megtekintésére, ahova 

b. Biel W. hívására utazott.



1 8 2 9  j ú l i u s 325

raassen an, dass ich in der That, lieber auf alle meine Natio
nalität verzieht leisten, und geradetzu ein Österreicher werden 
wollte, bevor ich ’ruhig und mit resignationa) [185] in dem 
alten Schlendrian, so zu sagen ‘Con amore zu verbleiben, mich 
entschliessen könnte!

Wir wollten Michael Esterhazy bereden, die Reise nach 
Doberan1 mit uns zu machen, — und fuhren deshalb über Carls 
Bad — wo wir ankamen den

[1829 július 19.] 19ten. Fanden viele Bekannte [unter andern 
Carl Podmanitzky,2 zum Ärgerniss der ganzen Gesellschaft — 
und zur Schande der hung [arischen] Nation! — Camil Rohan'1 
— Windbeutel —]b) Nichts Merkwürdiges. Wieder weg den

[1829 július 20.] 20ten zu Mittag, und in der Früh den

[1829 július 21.] 21ten angekommen in Töplitz4 — BeyArbesan 
das Monument von Jeuraume Colloredo5 gesehen — Ich in 
Reminiscencen versunken! — Wie rosenfarb sah ich dem Leben 
1813 entgegen, als ich mit dem Hauptquartier6 in Töplitz war, 
und mit welch ’Selbstvertrauena) — Welche Carriére war vor 
mir! — Nach 16 Jahren, — wie verengt alles in mir — zu 
Eis geworden — verweilt! — a)

a) Széchenyi a lá h ú z á s a .  b) Az o ld a l la p ra  jegyezve.

1 Város Mecklenburg-Schwerin nagyhercegségben.
2 B. Podmaniczky Károly (1712—1833) kincs, bányászati tanácsos, ág. 

egyházkerületi felügyelő.
3 Rohan, Kamii Fürst (1801—1892); nagybátyja osztrák altábornagy volt, 

aki után Csehországban később nagy vagyont örökölt.
1 Teplitz cseh fürdőhely a Biele partján közel az északi határhoz. I t t  

kötötték meg 1813-ban Ausztria, Orosz- és Poroszország uralkodói I. Napoleon 
ellen a szövetséget.

5 Colloredo, Hyeronymus Graf (1775—-1822) altábornagy Kulm körül 1813 
augusztus 30-án a szövetséges sereg jobbszárnyán elfoglalta az ellenséges tüzérséget, 
majd rávetvén magát az ellenség balszárnyára szeptember 17-én elfoglalta Arbesan 
falut és ezzel az ellenséges haderőt körülzárta. Vitézségéért soron kívül tábor
szernagy lett. Halála után 1825-ben állították fel az emlékoszlopot.

8 Az 1813—4. évi Napoleon elleni hadjáratban Széchenyi hg. Schwarzenberg 
Károly fővezér táborkarába volt beosztva futártisztnek.
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Beinahe alles das ich begonnen ist mir missrathen. Es war 
kein Seegen Gottes darauf! — So wie wir fuhren, erschien mein 
ganzes Leben, wie in einem Spiegel vor mir —. 0 Gott — 
welche Summe, von Kleinlichen, Niedrigen, Schlechten — und 
wie wenig Edles! — Es wurde in meinem Herzen ganz düster
-------—, und mein einziger Anhaltspunkt im Leben (1 sor
törölve).1

Der Gedanke zu sterben ist mir unheimlich — und doch 
gebea) ich viel dafür, könnte ich bald aufhören zu seyn — Ich 
sehne mich nach Cr[escence] und nach dem Tode. —

Gegen Abend angekommen in Dresden, Hőtel de Pologne. 
Bekanntschaft des Herren von Emrich2 Gesandschafts Secretairs 
gemacht.

[1829 július 22.] 22ten Angesehen Gallerie — sehr üblen 
Zustande — Resource, Comfortable —.3 Umgebung hübsch —. 
Würde nicht gerne da wohnen.

Ein paar Tage Entfernung von Hungarn, und schon ahndet 
man nicht, dass w i r b) existiren. La hongrie est morte,4 —! Alles 
mein Mühen umsonst — !!! — Wieder in die tiefste Apathie 
versunken. Fühle keinen Schmerz, bin nicht unglücklich, — alles 
in der Welt ist mir aber gleichgültig —. Grosse Sehnsucht 
nach Cr[escence] —. Weit von ihr erscheint mir alles grau, und 
widerwärtig! —

Des Abends weg, und über Jütterbock'1 — unweit von dem 
Schlachtfeld von Denevitz —- und über Potzdam angekommen 
in Berlin, abends den

[1829 július 23.] 23ten Hotel Brandenburg. —  Potsdam ist 
Versailles von Berlin, — gefiel mir [187] sehr gut.

a) Gäbe helyett. b) Kétszer aláhúzva.
1 A múltba való visszatekintés itt  is túlzott önvádat vált ki belőle.
2 Emmerich, Johann Mathias osztrák követségi ügyvivő.
3 Valószínűleg azt akarja kifejezni, hogy a képtár nagyon rossz állapotban 

van (segédforrás és kényelem dolgában).
4 Magyarország meghalt.
5 Jüterborg porosz város, közelében van Dennewitz falu, ahol Bülow Fried

rich (1755—1816) porosz tábornok 1813 szeptember 6-án megverte a franciákat, 
ezért dennewitzi gróf lett.



1 8 2 9  j ú l i u s 327

[1829 július 24.] 24ten Allenthalben findet man Spuren ’Eines 
grossen Mannes, —. Aus den Gebäuden und Anlagen erkennt 
man ,F r i e d r i c h  d e n  G r o s s e n  il) 1 — J’ai pensé malgrés moi ä 
notre pays, et comme tout y est rétrécit.2 — Notre Palfatin] et 
le Grand Roi! —

Blüchers3 Bronze Statue von Raucher,4 — frapperte mich. 
— Der alte unwissende, liederliche, oft besoffene aber tapfere 
Knaster Bart5 — ein unsterbliches Monument —! Was habe ich 
zu hoffen? Das H. B.° — und wenn es gut gehet, — Verges
senheit.

Ich hatte einen Brief an Knobelsdorf — war nicht da. — 
Bei Trautmansdorf7 freundlich empfangen worden.

[Bei General Nostitz8 gewesen — Clara Hatzfeld seine 
Frau — Soiree da zugebracht. Man kann die Langeweile nach 
der Elle messen]1 >

Baron Verner: Legations Rath. Monchenigo Legations 
Secretair —. Baron Recht erg Attache —9

[La nouvelle Heloise — Rousseau10 gelesen — mir kam es 
äuserst fad vor.]b) a)

a) Széchenyi a láh ú zása .  b) Az o lü a l la p ra  jegyezve.

1 II. vagy Nagy Frigyes (1712 — 1786) a poroszok híres királya, aki országát 
naggyá és hatalmassá tette, az irodalmat és művészeteket hathatósan pártfogolta-

2 Akaratom ellenére országunkra gondoltam és hogy o tt minden mennyire 
kics'nyes. A mi palatínusunk és a nagy király (t. i. Nagy Frigyes).

3 Blücher, Gebhard Leberecht Fürst (1742—1819) porosz tábornagy az 1814-i 
Napoleon elleni hadjáratban a sziléziai hadsereg vezére. Vakmerő katona volt, 
a lipcsei csata előtt Széchenvi vitte Blücherhez Schwarzenberg meghívását 
a közreműködésre.

1 Rauch, Christian (1777—1857) német szobrász.
3 Zsémbes vén ember.
6 Henker Beil (a hóhér pallosa).
7 Trautmannsdorf, Joseph Graf (1788—1870) az osztrák berlini követ; 

felesége, született Károlyi Josephine grófnő (1803—1863).
8 Nostitz, August Graf (1771 —1866) porosz tábornok, Blüchernek volt 

hadsegéde és felesége (1829 május 8. óta), született Hatzfeld Clara grófnő
(1807—1858)

9 Werner, Joseph Freiherr követségi tanácsos; Mocenigo, Aloys Graf főhad
nagy, követség! titkár és Rechberg, Albert Graf követségi attasé.

10 1815. és 1820 ban érdeklődéssel olvasta e művet és sokat idézett belőle. 
Most már látta, hogy túlságos hosszadalmas.
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[1829 július 25.] 25ten Meinen Brief übergeben an den Oberst 
der Garde Dragoner von Barner. Sehr freundlich empfangen — 
kannte mich nach den Namen. Angesehen “Des Königs Palais —. 
Arsenal — wo zwei grosse türkische Canonen.

Museum ganz neu, aber geschmacklos — Bildhauer Rauch ect
Bei Trautmansdorf gegessen. — Graf Arnim —
Nachmittag auf einem Pferd von Obrist Barner nach 

Charlottenburg.1

[1829 július 26.] 26ten recht zeitlich morgens nach Potsdam. Mir 
gefiel es ungemein. Cela rapelle la vie de chateau — la galanterie2 
ect. Sehr viele Paläste und desirable Häuser — angesehen —

Das alte Schloss — das Sans Souci — das neue Palais, — 
das Marmor Palais — das Grabmal Friedrich des Grossen —. 
Sodann assen wir miserable im Einsiedler — ich wurde krank — 
kleinmüthig, lebens überdrüssig. Dachte an ’hungarische Dum-
heit, und hungarische Armuth-------Cr [escencens] Bild war
immer vor mir — (1 sor törölve)

Alle meine Aussichten für Hungarns Grösse schwanden — 
meine Hoffnungen brachen — Ich fühlte in meinem Herzen 
bitter und krampfhaft! —

Die grosse [n] Männer sind — Blücher, Scharenhorst—  Bülow.3
Motz4 ist der Finanz Minister, Witzleben5 der den grössten 

Einfluss auf den König hat. [189] Der preusiche Staat ist oeco- 
nom, tugendhaft — aber langweilig —

[1829 július 27.] 27ten Schwimmschule [Früher auf dem Kreutz
berg6 — auf Seegerschen Pferden.]a) Ich fühle wie ich abnehme, 
und allmächlich schwach und abgelebt werde —

a) Az oldallapra jegyezve.
1 Város Berlin közelében.
2 Ez emlékeztet az udvari életre, a galantériára.
3 Három vitéz porosz katona. Scharnhorst, Gerh. Johann (1755—1813) 

porosz tábornok. Blüchernek volt vezérkari főnöke.
4 Motz, Friedrich Christ. Adolf (1775—1830) porosz pénzügyminiszter.
5 Witzleben, Job-Wilhelm-Karl-Ernst von (1783—1837) a király hadsegéde.
6 34 m viszonylagos magasságú homokdomb Berlin déli részén, amelynek 

tetején 1821-ben a Napóleon elleni felezabadító-háború emlékére gót stílű obe- 
liszket emeltek. Ide jö tt Széchenyi Seeger berlini lovászmester lován.
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Des Abends weg. Barner mit uns. Ein prototyp eines
Preussen! — Ach Herr J e -------- —! magnifique — himlisch —
wunderbar —.1

Schrecklicher Sand — unangenehme Nacht: — ange
kommen den

[1829 július 28.] 28ten gegen Mittag in Neustadt an der 
Dosse.2 Herr Landstallmeister Strubberg, an den ich einen Brief 
hatte — uns sehr freundlich empfangen. 150 Landesbescheller — 
80 Mutter Stuten — 440 Stand — 2800 Morgen Land —. Koy- 
lan gut, Talma passable —. — Hed Borak3 — gekauft von Sir 
William Rombolt, der ihn aus Indien gebracht; schlecht. Brauchen 
mehr Beine, und Substanz —

[Von ehemaligen Turkmainati4 viel gesprochen. Das Gestüte 
ist aus englischem und orientalischem Blut. Die Producte hübsch, 
rund, fein — besonders vorne vom Knie abwärts — Dicke 
Hülste — fleischige Schultern —. Charmante Köpfe. Sie haben 
aber nichts derbes — und sind eigentlich für keinen Zweck des 
non plus Ultra.]a) Strubberg, der nach einen v e r s t ä r k e n d e n b) 
Hengst, d e r  a l l e  E i g e n s c h a f t e n  i n  s i c h  v e r e i n i g e n  s o l l c) — und 
in die Reihe der nicht zu findenden Gegenstände gehört —, 
denkt an England — an Arabien, und sagt . . . w o ? h) Er ist 
ein selten gescheider Mann.

Nachahmungswerthe Koppeln —. Separationen für Hengste 
— Mit einen Baum in der Mitte —

[1829 július 29.] 29ten Morgens nach Kyritz5 —  von da 
aus nach Ludwigs Lust6 [Postmeister und Marstall vorseher 
“Eggers,, —] a) auf einer ganz neuen Chausse, ä la Mackadam, ii)

ii) Az o ld a lla p ra  jegyezve. b) K étsze r  a lá h ú z v a . e) S zécheny i a lá h ú z á sa .

1 Tipikus porosz szólások.
2 Porosz város országos ménessel.
3 Arab telivér lovak.
1 Turemain—Alti arab telivér a porosz királyi ménesben (sz. 1784-ben) 

1791-ben került a ménesbe hg. Kaunitztól s 1806-ban a franciák elzsákmányolták. 
(Vogler C. H. Alig. Gestüts Buch. Berlin 1847.) (M. Lovar Egylet titkársága.)

5 Porosz város.
6 Mecklenburg! város a hasonló nevű csatorna mellett.
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die Parish1 durch Eliot machen lässt — 20/m[ille] Thaler eine 
Meile — 800 Thaler des Jahrs reparatur. Oberststallmeister von 
Bülow kennen gelernt.

Nach Redefin — Gestüt der Grossherzog von Mecklenburg 
Schwerin, — errichtet 1820. — Neu, zweckmässig, elegant; 
3 Hengste englisch Vollblut.

M o r i s c o a) 10 Jahr alt. Braun, gross — vortrefflich, got by3 
Muley — bedeckt 5 Lousd’ors. Gekauft.

W i l d f i r e a) 12 Jahr alt — braun, mittel — gut — got by 
Vaxy — bedeckt 3 Louisd’ors —

O r a c l e a) — 13 Jahr alt, braun — mittel — got by Sorce
rer — bedeckt 1 Louisd’or — [191]

Verständig^ Leute allenthalben — Vorurtheil frey —. Sie 
haben nun im Lande Eclipse — King Herod — Matchem Blut.2

Sowohl in Preussen als in Mecklenburg belegen die 
Landesbescheller nicht Gratis aber um Geld — und zwar aus 
dem Grundsatz, ’dass man auf einen Rock den man kauft, 
mehr achtet, — als auf einen, den man zu Schenken bekommt.

[1829 július 30.] 30ten Morgens das Gestüte in Redefin ange
sehen. Vortreffliche Koppeln. Fliessend [es] Wasser allenthalben. 
Keine Knechte —. Barrieren abgebrochen in Winter. 30 Stuten 
der Stand. Viele gelte Stuten. — Mehrere mittelmässige Voll
blut. Blücher Mare. Tint. Miss Grosvenor. Litzinka. Allenthal
ben finde ich das Vollblut schlecht. La nature paroit vouloir 
refuser4 ect —

Aus 10 VollBlut Hengsten 1er gut. Warum? Ich weiss nicht! 
Es ist aber so — Aus dem quillt, „dass man Rennen haben muss
— damit man vom Ziehen der Pepiniere nicht degoutirt werde.
— Z[um] B [eispiel] Manfred. —

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa .

1 Fia Parish John angol nemesnek, akinek a francia háborúk alatt teljesített 
pénzügyi szolgálataiért az osztrák császár a báróságot adományozta (b .  S e n f t e n -  
b e r g ) .  Széchenyi még 1814. évi nápolyi tartózkodása alatt kötött vele barátságot. 
(Valószínűleg Parish, Charles.)

’ Nemzője Muley, Vaxy és Sorcerer angol telivér lovak
3 Mind a három ló angol telivér törzsmén.
4 Ügy látszik, a természet meg akarja tagadni
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Gute Wirtshäuser allenthalben. — excellente Butter — vor
trefflicher Medoc —

Gegen 11 nach Schwerin;1 allerliebste Gegend. Welch Unter
schied, zwischen einer pitoresquen, und einer angenehmen, brauch
baren Gegend. See von Schwerin umgibt die ganze Stadt. — Das 
neue Irrenhaus angesehen — auf einem schlechten Bot, auf dem See 
herumgefahren, in Schwerin bei dem alten Schloss gelandet, das 
wir ansahen und das dem Schloss des Örrindur2 gleicht. Es war 
schon finster und ich habe micha) * * * * * * erwartet einen zu begegnen! — 
Es gefiel mir unendlich —

Dem Oberkastelan wollte ich einen Ducat [en] schenken — 
er wiess mich ab mit Indignation — das in mir ina) das Gefühl 
’der Beschämung aufregte:

[1829 július 31.] 31ten Nach 6 Stunden abscheulichen Weg 
angekommen in Zierow.3 Wir fanden ein englisches Haus, und 
einen Gentleman im Ganzen Sinn des Wortes — [193]

Das Haus allerliebst — aber es regnet hinein ect. Bailust
raden — viele Thüren — zu viel Holz ect E s  i s t  n i c h t  a u f h) 

ü b l e s  W e t t e r  e i n g e r i c h t e t c) — et c’est la plus grande pointe.4

[1829 augusztus 1 ] lten August horrendes Wetter. — Traurig 
gestimmt. Je mehr ich nachdenke, desto klarer wird es mir, 
“oder müssen wir die hung [arische] Sprache — in allen unsern 
Annoncen aufopfern — oder wir werden nie bekannt.,, — Mecklen
burg kann allein bestehen;0 warum hat es H[ungarn] nicht 
können?

Die Preise die gewonnen werden, kommen in silberne Rollen, 
auf den der Name des Pferdes, des Tages ect gravirt wird —

a) F eles leg es a  m ich  és in . b) S zécheny i a lá h ú z á sa . c) K étszer a láh ú zv a .

1 Mecklenburg-Schwerin nagyhercegség fővárosa a hasonlónevű tó mellett.
2 Gr. Ocrindur Müllner Adolf (1774—1829) német költő Die Schuld című 

sorstragédiájának főhőse. A tragédia szerint kastélya az Északi-tenger mellett
Skandináviában van.

3 Falu Wiemartól nem messze b. Biel W. birtoka.
4 És ez a legnagyobb bökkenő.
5 Mecklenburg (Schwerin és Strolitz) akkor a német szövetség önálló országa

volt egy-egy nagyherceg uralma alatt.
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In Biel’s1 Haus sah ich N a c h a h m u n g s w ü r d i g  e s a) ’porcelaine 
mit Löcher, zur Seife ect, Messingkarabiner im Stall —. 
Glocken Züge Bänder, — Rideaus ... und Luftlöcher im Stall —. Vor
treffliches Gras vor dem Haus —

[Biel lebt ganz nach englischer Sitte — Like a Gentleman.2 
Seine Oeconomischen Gebäude — so wohlfeil wie möglich 
zusammengestoppelt, — hingegen er und seine Gäste wohnen 
vortrefflich. Bei uns ist es quasi verkehrt.

Vortreffliche Pferde, die ich sah sind bis jetzt, Morisco — 
Wildfire — Schuffler — als Hengste —

[Reitbahn für Wettrenn Pferde

[1829 augusztus 2.] 2ten Weitendorf3 geritten auf g ü s t e n a) 

Mutter Stuten, die nie recht gebraucht wurden, und quasi aus 
den Gras kamen. Sehr schöne Stuten.

a) Szécheny i a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Széchenyi Biel-lei sajátkezüleg bejegyeztette az oldallapon címét: Baron 
W. V. Biel via Berlin. Zierow Wismar.

2 Mint egy gavallér.
3 Falu Zierow közelében, Biel fivérének birtoka.

1 Angebaute Ställe
2 Reitbahn
3 Angebaute Ställe
4 Hof
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Hengste Schuffler vortrefflich — auserdem 
3 andere — 14 Stuten voll-Blut. Sehe das Ver
zeichniss anno 1828.1

Gelernt und gesehen “Hafer quetscher,, um 
den Saugfüllen zu geben —

An allen Auslauf wegen den 
Hüften. Separationen im Stall von 
Eichen Holz und Eisen ä peuprés,
Eiserne Lampen Halter von Ber
lin . .  . —. Riemen unter den Kinn 
beym Wischzaum sah ich in Redefin.

Meine Gesundheit ganz weg. Die finsterste Laune. Gleich
gültigkeit. Eckel für’s Leben. Cr [escencens] Bild schwebt immer 
vor mir. — Die Drüssen Beule bleibt immer auf dem Fleck —. 
Je suis las de Voyager, et las de vivre2 [195].

[1829 augusztus 3 ] 3ten Black Overser, Wildfire, Tidy Lass —  
und eine 3 jährige Stute Schwester des Wildfire schwitzen sehen. 
Nach dem Auge zu urtheilen, gehen sie ein tremendous pace.3 — 
Training Grund, sehr schlecht —. Bei uns allenthalben besser. 
Später in ein [!] Farm,------Mecklenburgischen Bauer [s] — Wohl
stand — aber alles so lumpig — endlich wieder nach Weiten
dorf —

G e s e h e n a) „Hafen Quetscher für Hafer und Bohnen, für 
Säugfüllen. Der Stall ist mit verkehrten Ziegeln — die Kante 
empor-ausgepfostert. Die Koppeln sind mit Flechten Zaun, — 
die Blumen mit eleganten Körben r 
eingefangen. Die Walzen müs-
sen klein seyn 4 Zwey Spann ( / π ) ( ί  G / í j  u n  ß  [ π )  J 
lang und oben hoch — Um die ]b)

a) S zéchenyi a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 T. i. Mecklenburger Gestüts Buch.
2 Megúntam az utazást és megúntam az életet.
3 Valószínűleg: erős járásúak.
1 Lásd a következő oldal első ábráját!



334 GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN NAPLÓI

innere Walze aber ein kleines Gewicht. Eine recht vernünf
tige Bank gegen Regen.1 — Schöne Ranken Pflanzen gese

hen. „Wilder Wein — Mis 
pilus pira canta2 —. K r a n k  

g e w e s e n ,a) Je ne suis plus jouir 
de la vie2 —. Keinen Schmerz, 
aber mit jedem Tag zuneh
mende Schwäche und Lividität. 
Ich komme mir schon degoutant 
vor. — (1 sor törölve.)

Biels Lebensart ist lobens
wert — und vernünftig —, 
für mich wäre es aber äuserst 
beschwerlich. Quasi Alles selber 
zu machen! Ist er allein, so 

gibt e r  a l l e s  a u s a) — wie eine Wirtchafterinn bei uns — ver
sperrt die Livreen, wie in Tall4 —, Spielt aber anderer Seits 
eine besondere Elegance. Er hat in einem Kasten 50 Schlüs

seln, — und era) versperrt alles —. Kommen Fremde, so gehet 
es Voll auf! —

a) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Lásd e lap második ábráját!
2 Mespilus pyracantha L. tűzvörös termései miatt kedvelt díszcserje, tövisei 

miatt (pyracantha) sövénynek is alkalmas; rokon a naspolyával és a galagonyá
val. (Dr. Gombocz Endre szives közlése.)

3 Nem tudom többé élvezni az életet.
4 Tallos (gr. Esterházy Mihály birtoka).
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[1829 augusztus 4.] 4ten Nach Doberan.1 Entsetzlicher Weg 
für Wagen, die aus dem Gleise gehen — Beinahe 9 Stunden 
gefahren. Über Wismar —. Öder, verlassener Ort Doberan. Für 
eine kleine Wohnung zahlte ich und Károly auf 3 Wochen 16 
Louisd’ors. [Soupé auf vielen kleinen Tischen. Man setzt sich 
nieder, wenn der Grossherzog2 sich setzt,— und stehet mit ihm 
auf. Wir wurden den Erb Grossherzog vorgcstellt — Ich erkannte 
eine alte Bekanntschaft von Wien.]a)

[1829 augusztus 5.] 5ten [Bekam ich zwei Briefe von S[ophie] 
E[sterházy], — die mich mit Glück erfüllten, Cr[escence] spricht 
mit S[ophie] E[sterhazy] von mir ( l1/, sor törölve)]a)

Früh mit Gr[af] Hahn3 nach dem Meer Bade —. Karoly 
mit Gr[afen] Bassewitz-Schlitz4 —. Schändliches Wetter. Sehr 
viele Leute gingen deshalb doch in das Wasser —· I c h  f ü h l t e , b) 

dass ich d e r  K r ä n k s t e  cl der Gesellschaft bin — und wagte nicht 
zu baden!!! Je suis dejä une miserable creature!5

Im grössten Regen zurück — neben der Rennbahne[!] zurück 
— die [197] in very bad Order0 — Schlechte Tribune — keine 
rechten preparativen — ect.

[Pferde in Doberan 1829

B[aron] Biel — — 4 
G[raf] Hahn — — 6 
Gr[af] Bassewitz-Pre- 
berede7 — — — — 3

Training Stall von Hahn angesehen. 6 Pferde in Training. 
Allen ist Jockey — auserdem ein anderer Trainer, den er John

a) Az oldallapra jegyezve. b) Széchenyi aláhúzása. c) Kétszer aláhúzva.

1 Város Mecklenburg-Schwerinben 6 km.-re a Keleti tenger partjától. Ide
tartozik Heiligendamm fürdő a tengerbe nyúló nagy kőgáttal.

2 Friedrich Franz (1756—1837) volt akkor Mecklenburg-Schwerin nagy
hercege; az öröklő herceg pedig unokája, Paul Friedrich (1800—1842).

3 Hahn, Friedrich Graf (1804—1859).
1 Bassewitz, Heinrich Graf (1799) Wardow, Schlitz stb. ura, felesége szül. 

Johanne Gräfin Schlitz (1801).
6 Én már nyomorult teremtmény vagyok.
* Amely nagyon rossz rendben van.
7 Bassewitz, Adolf Graf (Prebberede ura) (1787—1841).
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nennt — Enge Stands — warm, aber gute Condition. Bassewitz- 
Preberede — 3 Pferde. Sein Trainer Miles — Yorkshire Man — 
Pferde ungemein drawn — trocken wie holzböcke —; aber guter 
Stall —

[1829 augusztus 6.] 6ten Mit Hahn auf die Rennbahne und 
Bade —. Ich im Meer geschwommen, es ging schlecht. Ich bin 
ganz entnervt. Balogh1 hat mich ganz zu Grunde gerichtet —. 
Geschwulst wächst immer —

Doberan ein schändlicher Ort. Wir wurden dem Grossherzog, 
dem Erb Grossherzog — und der Erb Grossherzoginn1 2 vor
gestellt —. Sie haben uns nicht die Mindesten Ehren erzeugt. 
Wir sitzen an einer scheusslichen Table d’hote ganz und gar 
an der letzten Stelle. Es ist ein Desoevrement ohne Gleichen — 
Kein Mensch weiss, was er thun soll —. Der Erbgrossherzog 
lässt Gassenbuben Wett Laufen —

Nachmittag auf der Rennbahne[!] zu Fuss gewesen. Fol
gende ist die Forme

a )  Starting post. Die Wand ist lang . . . 690 Schritt
b) Kurze Wand — la n g ..................................  420 „
c) 2te lange Wand ist la n g ........................ ....  710 „

Im Ganzen . 1820

1 A pesti homöopatha orvos.
2 Alexandrine (1803—1892) szül. porosz királyi hercegnő.
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[Eine Meile ist . . .  . 2160
Die Bahn ist lang . . , 1820 

Bahn ist kürzer als eine englische Meile um 340]a)

Der Ganze Platz zum Wettrennen ist also nicht ganz 75 
Joch — NB ist das Mittel angebaut —.

[1829 augusztus 7.] 7ten Ein langweiliger Tag —. Desoeuvre
ment —. Bei uns viel mehr Leben. — (1 sor kivágva) [199]

Der Zustand, dass ich nicht ganz gesund bin, — macht 
mich Lebens müde! — Wieder mit meinen Mund und Zunge 
nicht ganz in der Ordnung! —

[Versuch eines Beweises dass die Wettrennen das vortreff
lichste Beförderungs Mittel ect von Herzog Christian August 
zu Schleswig, Holstein — gelesen. Man bemerkt auf der Stelle, 
dass es von einem Grossen Herrn, —  der nichts bis zur tiefsten 
Tiefe ergründet — geschrieben worden ist.]a)

[1829 augusztus 8., 9.] 8ten, 9ten Nichts besonders. Meine 
B e u l s b> mit einem Federmesser aufgestochen. Menge Materie 
heraus —

[1829 augusztus 10.] lOten Fest bei dem Bade — Namenstag 
des Grossherzog. — Ich wurde zu einem Ehren Mitglied der 
Pferde und Wettrenn Gesellschaft erwählt und zugleich zu einem 
Assistenten,1 — mit den Herzog Gustav2 von Mecklenburg, und 
dem Herzog von Cambridge,3 der Richter ist! —

Mit Gr[af] Voss — Gr[af] Plessen-Ivenak4 bekannt ge
worden. Tüchtig herumgeritten. —

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve. b) S zécheny i a láh ú zása .

1 Az aug. 7 és 8-iki versenyről kiadott programm Széchenyi irományai közt 
meg is maradt, ahol ez fel van tüntetve. (Széchenyi Múzeum.)

2 Gustav mecklenburgi herceg (1781 —1851) a nagyherceg másodszülött fia.
3 Adolf cambridge-i herceg (1774—1850) IV. angol király öccse.
4 Voss, Felix Graf (sz. 1801) Schorrow ura. Plessen-Ivenak, Gaston Graf 

(1788—1862) szolgálatonkívüli porosz alezredes; felesége szül. Rauch Adelaide 
(sz. 1795).

( író i Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 22
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In dem (üres hely) assen gegen 500 Personen, Man kann 
in der That sagen “verwunderlich. — Orange Bäume als Aufsatz —

Ausnehmend viel gute Pferde — Zum Gebrauch. Die Bekannt
schaft des Domainen R ath Pogge gemacht.

“Pogge: nie wurden die Söhne und Töchter so gut als die 
M utter!1 —

Die Fenster werden geputzt — Spiritus Yini und papier!

[1829 augusztus 11.] I l te n  W ar auf der Rennbahn Walk 
Over2 —, Es ging kein Mensch hinaus — Auf den Abend Prome
nade zu Pferd, mit der Erb Grossherzöginn, einige andere Damen, 
und gegen 30 Messieurs. — Hübsche — Gegend. I c h  k a n n  d e n  

A u g e n b l i c k  n i c h t  e r w a r t e n  a b z u r e i s e n \ a)

Es ist alles da um sich zu unterhalten, und ich fühle die 
aller grösste Langeweile — Es ist ein ’Weh meiner Seele — 
( l 1/, sor törölve)

Ich entdecke, dass ich ungemein wenig Lebensklugheit besitze
— B e s o n d e r s  i n  G e l d  A n g e l e g e n h e i t e n .a) Alle Augenblicke ent
decke ich mich an einer Dummheit —

[1829 augusztus 12.] 12ten W ettrennen für Buckle’s 3 Peitsche.
— die Biel forderte und gewann.

a) Szécheny i a láh ú zása .

1 Ezek Pogge szavai a nemes lovakról.
2 A pályatér előzetes vég:gnyargalása.
3 Buckle Pranc;s tiszteletére ajánlotta az ottani egyesületnek Tatter

sall Richard angol lókereskedő.
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[1829 augusztus 13.] 13ten Das Bauern Rennen — und sodann 
Volksfest —. Erbärmliche Langeweile [201]

Von der Gräfinn Plessen eine Wette gewonnen — Eine 
kleine Brieftasche — gegen die Erb Grossherzoginn eine ver- 
1 ohren — Le ebien de L’hospice —

Des abends wieder die Geschwulst aufgeschnitten, viel Blut
— aber nur Blut verloren —

[Andley heisst der Droschky Mann in Hamburg
Colster ist der West Indianer und Parishes Freund.
Wie viel Menschen kommen — ohne Ursache — in das 

Gerücht dass sie bei der Geheimen Politzey sind — dass sie 
bougers sind.

Der Garten des Campe’s in Doberan ist gegen 750 Schritt
— im Unfang.]a)

[1829 augusztus 14.] 14teh Wettrennen. Friedrich Franz1 Ren
nen — gewonnen F e n e l l a h) Plessen — 3 Jährige Rennen — 
gewonnen The Cavalier — Bassewitz —

Krank gewesen. Gicht'im Magen —
Grossherzog lud K[arolyi] zum Thee ein — mich nicht. — 

Ich habe Gignon2 — er nicht —. I c h  m u s s  s u c h e n , b) — i h n  

s u c h t  m a n . c1 C’est la Différence.3.

[1829 augusztus 15.] 15ten Wettrennen — Pauls4 Rennen, gewan
nen “Wildfire, Biel — Vierjährige Rennen — gewonnen, Tidy 
Lass, — Biel —

Früher eine Parthie auf dem Wasser mit der Erb Gross
herzoginn. —

[Von] Travemünde5 gehet das Dampfbot nach Koppen
hagen6 ect

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve. b) S zéchenyi a láh ú zása ., c) K é tsze r  a láh ú zv a .

1 A nagyhercegről elnevezett verseny, amelyen gr. Plessennek Fenella; a 
háromévesek versenyén pedig Bassewitznek The Cavalier lova nyert.

2 Guignon =  szerencsétlenség.
3 Ez a  különbség.
4 Az öröklő hercegről elnovezett versenyen Bielnek Wildfire nevű lova, a  

négyévesek versenyén Bielnek Tidy Lass nevű lova nyert.
5 Város a Lübecki öbölben.
6 Dánia fővárosa.

22*



340 G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓ I

Graf Hahn wird sich bald ruiniren. Auf dem Wettrenn 
Platz erscheint er als der Palyiazzo — I m m e r  d e r  a l l e r  L e t z t e . a)

Er hat ein decidirtes Unglück ■— but is rather a stupid fellow1------
In Wien und Pest sind vielmehr Gute Pferde —
Auf dem Lande liegen allenthalben ungeheure Stücke von 

Granit Steinen — die nicht aus der Erde gucken, aber einst 
a u f a) die Erde herunterfielen —

Gräfinn Plessen von Ivenack macht mir die Confidenz, 
dass sie seit Jahren mit einer Art Raserey in Gr[afen] Arnim 
verliebt sey —, dass sie das Leben kaum ertragen könne ect 
Pflicht, Gewissen, Ihre Lage, die Kinder ect. Elle me racconte 
l’histoire de sa vie2 — und wundert sich dann, dass Sie das 
grenzenlose Vertrauen in mich hat.

Sie sagte “neulich war die Rede von Ihnen und Karoly — 
Sie halt man für Lustig, unbeständig, sinnlich —, Karoly für 
melancholisch, beständig und platonisch. Ich dachte mir Ί1 n’y 
a que heure et mallieure.3

[1829 augusztus 16.] 16ten Nahm ich von Mr Francis Baring 
abführ Pillen und Seidlitz Powders4 genommen — krank gewe
sen — Es macht auf mich jede Medicin üblen Effect —. Das 
Essen ist [203] gut und wohlfeil, — ich vertrage es aber nicht. 
An der Table d’ Hote zahlt man 12 Groschen — Isst man extra, 
was wir zum Verdruss des Alten Grossherzog oft get-han — 
bezahlt man 2 florin. Der Champagner den man trinkt ist wah
res Gift — Und gehet mit einer Violenz auf, dass man sich 
damit erschiessen könnte.

[Könnte ich den[n] niergends ein Fenster auf diese Art 
appliciren

Mich wägen lassen — 150 a Mecklenburger
Carr, Captain — ist der Pferde Mann mit Andley —]b)

a) K étszer a lá h ú z v a . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 De inkább ostoba fickó.
2 Elmondta nekem élete történetét.
3 Minden a szerencsétől függ.
4 Mindkettő hashajtó szer.
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In die evangelische, von rothen Ziegeln auf gothische Art 
gebaute Kirche gegangen. Mir wird in diesen Kirchen immer 
unheimlich. Ich sah Cr[escence] bleich wie eine Lilie zwischen 
6 Leuchtern liegen — eine Laute tonnte wehmütig in meiner 
Seele — Das Andenken an Car[oline] erfüllte mein Inneres, — 
Mein verfehltes, v e r p f u s c h t e s a) Leben stand klar vor Augen, — 
phisisch und moralisch Wurmstichig — 4 Uralte Weiber grinz- 
ten mich mit ihren grauen lichterloschenen Augen an —- und 
es tönte in der düstern, menschen leeren Kirche, die Stimme des 
Pastors ganz allein “Erforschet die tiefsten Falten Eueres Her
zens — das Verborgenste Euerer Seele, — die innersten Triebfeder 
Euer [er] Handlungen“ — ein kalter Schweiss brach aus meiner 
Brust und Stirne, ich fühlte meine Haare sich sträuben — alles 
ging in die Runde mit mir — beinahe wäre ich bewusstlos 
zusammengesunken — Ich ermannte mich aber, — und erhielt 
das Bewusstseyn “dass ich den Umgang mit hohem, überirdi
schen Wesen und Geistern ertragen könnte —, Was aus mir 
aber würde, wäre îch verdammt Cr[escence] entseelt vor mir 
liegen zu sehen — das weiss der allmächtige Himmel —, Es 
stockte mir das Blut in den Adern! —

[An Cr[escence] sagen “faites aimer ma cause
faites respecter la hongrie,1—] b) 

Sitzung in Wettrenn Angelegenheiten — Die [!] Comité kam 
zusammen, — ich bin dessen Ehren Mitglied.

Trainir Anstallt berechnet auf 2200 Thaler. —

[1829 augusztus 17.] 17ten Extra diner — worüber der alte 
Grossherzog übel zu sprechen c) —, Aimée und General2 gekauft 
um 120 Louis d’ors' nach Wien gestellt —. In der Banque, — 
nach meinem alten System “den letzten Tag zu spielen — 60 
Louis gewonnen.

a) Széchenyi a láh ú zása . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve. c) T a lán  k im a ra d t: 
p flog t.

1 Szerettesse meg ügyemet; tiszteltesse meg Magyarországot.
2 B. Hoeller Móric szerint (Tenyésztés és Futtatások, 11, 1.) e két nem 

teli vér lovat Széchenyi Bassewitz és Voss grófoktól vette a General-t 20. Aimée-t 
100 aranyért. Vogler Alig. Getüts Buch c. müve felsorol egy The General teli
vért (gr. Plessen-Ivenack lovát), amelyet 1827-ben vettek Angliában.
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[1829 augusztus 18.] 18ten Wettrennen. Hahn verlor die 
Peitsche —; ritt immer selbst — 4 heats1 — w a r  i m m e r  d e r  

L e t z t e ,a) II a tres peu de moyens — et il sera ruiné, car avec 
tout cela il est entété sans homes — et le [205] plus grand 
esclave de ses gens.2

Einen r ü h r e n d e n a) Abschied genommen von der Erb Gross- 
herzoginn — Gräfinn Plessen — und Gräfinn Bassewitz —

Nous avons fait respecter la hongrie3 -------
I c h  a n  d i e  E r b  G r o s ^ h e r z o g i n n a) “Wäre ich ein Teutscher, 

mir würde das Herz bluten Teutschland zerstückelt zu sehen, — 
denn ich denke “Ein Gott, Eine Liebe, Ein Teutschland, —

S i e a) “Das ist gross — indessen ist Ruhe — Häusliches 
Glück ect Sie denken nicht — wie die Grösse meiner Schwe
ster — (Kaiserin von Russland)4 mir imponirt . . .

Es war den meisten Leid, dass w'ir weg sind — .Gräfinn 
Plessen war von Karoly berauscht —.

3 V4 Uhr mit Hahn und Karoly, mit 6 Pferden angespannt 
weg — 3 Meilen sehr scharf geritten — gegen 11 Uhr ange
kommen in Basedow5 — 10 Meilen.

[Adam6 aus München malt recht gut Pferde — Er war 
auch ein Liebhaber von der Gräfinn Hahn. Die Leute des Grafen 
sagten von ihm “Er sei der Plumper der Gräfinn,,]b)

Doberan ist angenehm.7 Gegend allerliebst —. Um das Land 
angenehm zu brauchen, muss man am Heiligen Damm8 wohnen.

Die Stunden sind unangenehm; man frühstückt um 10, isst 
um 2, soupirt um 9 — muss sich deshalb zu oft anziehen —. 
Etwas viel Desoeuvrement. Wohnungen in Menge zu haben —- 
und nicht exorbitant.

a) Széchenyi aláhúzása. b) Az oldallapra jegyezve.

1 Olyan verseny, amelyben a versenyző lónak félórán belül ismétlendő két 
futásban győznie kell.

1 Nagyon kevés vagyona van és tönkre fog menni, mert ennek dacára 
határtalanul makacs és a legnagyobb rabszolgája az embereinek.

3 Tiszteletet szereztünk Magyarországnak.
4 Alexandra—Feodorowna (Charlotte) (1798—1860) Miklós cár felesége.
5 Gr. Hahn birtoka.
* Adam, Albrecht (1786—1862) német festő (állat- és csataképek).
7 Augusztus 4. és 6-iki feljegyzésében az ellenkezőjét állítja.
8 Fürdő, a Keleti-tengerbe nyúló nagy kőgát.
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Ich und K[aroly] zahlten für die Saison gerechnet 21 Tage, 
16 Louis d’ors [Ein Louis — oder eigentlich Friedrichs d’or 
ist equale 1j 215 — 7 fl 30 kr.]a) Preusen gibt die Direction—.

In Mecklenburg ist viel Aristocratism. — Biel war ein 
Spieler von Profession, — wurde einmal von Wien, und einmal 
von Amsterdam verwiesen. —

[1829 augusztus 19.] 19ten Basedow ein Untereinander ohne 
gleichen. Eine alte Castelanin, die den Grafen genirt — ein 
Stallmeister, der einstens mit den Grafen, auf der hochen Schule 
war, und ein D u t z b) Bruder von ihm gewesen ist, — Ein 
Kammerdiener, der alle Kriege mitgemacht, und ein famoser 
Soldat'gewesen — Ein Tafeldecker, den der Graf in Manheim, 
wo er Oberkellner war, aufgegabelt ect

[1829 augusztus 20.] 20ten Tin Basedow geblieben; i n  F a u l e n 

r o s t  b) 1 den Garten angesehen — der dem Hahn 6000 Thaler 
kostet —

Fürst Lippe Bückeburg2 — w o h n t  n i c h t ,b) aber es gehört 
seyn; inc)“] a)

[1829 augusztus 21.] 21ten Nach Ivenack.3 Frau Pauline von 
Barbi gesehen — ein allerliebstes Weib. Gutes altes Schloss — 
Schöne Lage — Gut eingerichtetes Gestüte — [207]

Graf Plessen heisst von jeher Schlap Schw — z —(3/4 sor 
törölve) Es machte mich ganz traurig —

[Durch Altona4 gefahren, das Grab Klopfstoks5 gesehen—. 
In Einspüttei — allerliebstes Dorf — eine Promenade gemacht. 
Allerliebstes Gasthaus “Heissen Hof, Rainwille —] a)

a) Az o ld a llap ra  jegyezve. b) S zéchenyi a lá h ú z á sa . c) T. i. B ü ck eb u rg .

1 Gr. Hahn birtoka.
2 Schaumburg-Lippe hercegség fővárosa.
3 Gr. Plessen birtoka.
* Város az Elba jobbpartján Hamburg mellett. Közvetlen mellette volt a 

ma hozzátartozó Eimsbüttel.
5 Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724—1803) német költő Ottensen, akkor 

különálló (ma Altonához csatolt) városban van eltemetve.
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[1829 augusztus 22.] 2 2 te n  Zurück nach Basedow. Jagd auf 
Wildschwein ect.

[1829 augusztus 23.] 23ten Nach Sorsow1 zu Grafen Voss — 
der eine Schwester von Gr[afen] Hahn hat und wieder zurück 
nach Basedow.

[1829 augusztus 24.] 24ten Nach LudwigsLust, und angekommen 
in Hamburg2 den

[1829 augusztus 25.] 25ten
Von Hahn 6 Wagen Pferde gekauft, bis Wien gestellt 260 

Friedrichs d’or equale von 2100 fl C [onventions] M[ünzen], 
[Hahn heiratet eine Gräfinn Schlippenbach3 —
Der Stallmeister des Gr[afen] Hahn nennt sich ’Rust’ — 

Man pflegt viel zu sagen “Ja wahrhaftig — Ein netter Bengel, 
ein charmanter Kerl —

Miles Trainer von Bassewitz, Yorkshire Man.
Webb Trainer von Biel — Newmarket 
Allen Trainer von Hahn, aus dem Stall des Herzog von 

Richmond4 — ·
K o m á r o m i a) 5 ist in Hamburg um einige Tage früher ange

kommen, und den 28 mit dem Dampfbot nach England. Er ist 
— wie ich höre, denn ich bekam ihn nicht zu Gesicht — ein 
ungewaschener Socius —

Le Cadenas de Reamur s’ouvre par Biel.]b)
Mecklenburg ein angenehmes Land — wenn Strassen wären. 

Clima ist gut — w i e  m a n  s a g t a) — ich habe das Recht' daran 
zu zweifeln, denn es verging kein Tag, ohne Regen, und mir war 
Leid, keinen Schafpelz mitgenommen zu haben. Der Boden ist

a) Széchenyi a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Schoreow, gr. Voss atyjának birtoka. Felesége Louise Gräfin Hahn (1805).
2 Szabad város az Elba torkolatánál.
3 Gr. Hahn első feleségétől (unokatestvérétől, az ismert német költőnő Hahn 

Ida grófnőtől) éppen akkor vált el s 1830ban tényleg elvette Schlippenbach 
Agnes (1812—1857) grófnőt.

4 Richmond (Charles Gordon L e n n o x ,  v. duke of) (1791—1860).
5 Nem tudtam megállapítani, melyik Komáromy.
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allenthalben schwarzer Sand — Hunderte von Seen und Teichen 
verschönern das Land —

(11/2 sor törölve)
Meine Gesundheit ist zerstört —. Es gehet keine der 

Functionen recht —
Die Russen gehen nach Constant [inopel].1 — Was wird die 

Folge seyn? —

[1829 augusztus 26.] 26ten mit Richard Parish2 bekannt gewor
den, der ein recht angenehmes Haus in Blankenese3 hat — 
„Bauers Garten ist das schönste Etablissement. Ufern der Elbe 
sehr hoch — gegen Hanover flach —

(l,1/2 sor törölve).
Kolster ist der Westindia Mann — und Freund des Parish —
In Hamburg kehrten wir ein, in die Alt Stadt London. 

Neue Anlagen, de trés bon goűt —, Der J u n g f e r n  S t i e g  a) 4 — 
aller liebst — Das Theater schön — aber nicht sehr comfor
table pour de rendez Vous. In Hamburg bekommt man nichts 
Fashionables und Elegantes.

[1829 augusztus 27.] 27ten Besuch gemacht mit Ch. Parish 
(27, sor törölve) [209]

Eine Menge der hübschesten, desirablesten Landhäuser 
gesehen —

Im kranken Hőtel5 gewesen. Ein vortreffliches Etablissement 
für 600 Personen. Der Erste Arzt daselbst behauptet, dass man 
ein Narrenhaus stets mit irgend einen andern Etablissement 
vereinigen müsse — oder mit einer grossen Landwirtschaft 
dotiren. Diess letztere finde ich für Hungarn am passendsten. Den 
Drehstuhl bewundert, um Narren zu strafen — Gegen 4 Uhr 
kommt Hahn auf Boradil daher geritten, — pour nous voir 
encore une fois!6 Ein excellenter Kerl, aber gar keine Mitteln!!!

a) Széchenyi aláhúzása.
1 Lásd a 211. lap 3. jegyzetét.
2 A hamburgi osztrák konzul.
3 Schleswigi falu az Elba mellett, Hamburgnak kertvárosa.
4 A belső Alster partján elvonuló utca szép palotákkal.
5 Kórház, illetőleg őriiltekháza.
6 Hogy bennünket még egyszer lásson.
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[Gräfin Schlippenbach ist die zukünftige Frau des Grafen 
Hahn]a)

[Wir faseln so viel über unsere ’Dicső Eleink ect — die 
auf das Hauptsächlichste vergessen haben — “National Inde- 
pendenz,, — Es bestehet — Holland — Dänemark — Schweden 
— alle kleinen Reiche in Teutschland —, Hungarn k o n n t e , o d e r  

w o l l t e b) allein nicht bestehen!!! — Hunde sollte man neben 
unsere Ahnen begraben!1 —] a)

[1829 augusztus 28.] 28ten Diner bei Ch. Parish. Pretension 
d’Élégance.2 Kennen gelernt“ Den Senator und Politzey Minister 
‘Dämmert (2*/2 sor törölve).

[Sie sagen, wen man zudringlich wird “Bütte, Bütte, —] al
Überhaupt wirken die Ursachen gewöhnlich später als man 

es denkt, — besonders bei Leuten die schwach und alt sind —. Z [um] 
B[eispiel]. Man i s s t c) den 3ten viel, ist aber den 4ten recht 
wohl, an welchen Tag man mässig is[s]t — und erst den 5ten 
unwohl, ·— so glauben die meisten Menschen, — dass ihnen die 
Fütterey zuträglicher wie die Mässigkeit sey —; die Ursache 
indessen, des 3tensb) wirkte eigentlich auf das Unwohlseyn des 
5ten. Im Genuss der Liebe ist dieser Fall noch auffallender. 
Nach dem selben befindet man sich gewöhnlich gut — die unan
genehmen Folgen kommen erst viel später.

[1829 augusztus 29.] 29ten Wachenhousen3 besucht aber nicht 
gefunden. Das Etablissement von der Wolle4 d e r  C e n t r a l  C a s s e c) 
durch Herrn Wagner gesehen —. Er zeigte mir K. Z.5 Wolle, 
die bis 90 fl gehen wird —. Scheint nicht vollkommen Sicherheit 
zu seyn —. Ziemlich viel Zeit und Geld v e r t ä n d e l t ,c)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve. b) T. i. F ü tte re y . c) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Igen erős nyilatkozat, de nem egészen alaptalan az, hogy a nemzeti 
függetlenségről megfeledkeztek; ezért hangsúlyozza H i te l é b e n  is, hogy ne a múltra, 
hanem a jelenre és jövőre gondoljunk.

2 Keresett finomság. Charles Parish a hannoveri konzul Hamburgban.
3 Wachenhusen, Hans, volt svéd lovasőrnagy, a Pferdeliebhaber c. folyóirat 

szerkesztője. Az 1829. III . 31. számot (a pesti lótenyésztésről tudósítással) 
elküldte Széchenyinek.

4 Hamburg nagy gyapjúraktárában.
5 Kari Zichys.
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The Roman ciment wird in den neuen Häusern von Ham
burg allenthalben mit dem grössten Erfolg verwendet. Es kann 
nichts Reineres seyn —.

Des Abends, nachdem wir mit Hahn, den Mauerer und 
Schlosser,1 wo Betty Schröder2 figurirte und gespielt, gesehen 
hatten, begaben wir uns am Bord des Dampfschiffes. [Fanden 
dort den berühmten Machinisten Maudtsley,3 mit einen [!] betrun
kenen Engländer, in der originellsten Conversation. Auser denen, 
war ein Americaner, mehrere Francosén, ein Däne ect., und 
5 Damen extra.]a)

Es sind 2 gleiche Dampfschiffe, privat Leuten gehörig, two 
sixty horse power.4 — Ein jedes kostete 26000 « Sterling; 
und ein jedes macht 16mal die Reise von Hamburg nach Amster
dam und 16 mal zurück; Gewöhnlich in 36 Stunden, — Manch
mal auch in 30 — aber [211] nie länger als 42. Die auf dem 
Wasser zu durchlaufende Distanz ist 75 teutsche Meilen. —

[Die Holländer heissen ein Dampfschif ,der Schmöker1 —
Maudtsley bezahlt die Woche an Leuten und Materialien, 

1000 « Sterling] — also in einem Jahr 52,000 « Sterl[ing].]b)

[1829 augusztus 30.] 30ten um 4 Uhr uns in Bewegung gesetzt. 
Bis in die Höhe von Cuxhaven5 machte das Schif heinahe keine 
Bewegung, — dann fings aber an, auf die unangenehmste Art. 
Ich wurde sehr krank. Es ist eine Art Agonie, Seekrank zu 
seyn. —. Fürchterlicher Geruch. Sahen Helgoland6 rechts von 
uns liegen. Eine Miserable Nacht zugehracht. Jahres Tag des 
Todes meiner unglücklichen Schwägerinn.7 Meine Seele schwer 
gefühlt. Müde des Lebens. Was bin ich geworden, und was hätte 
ich werden können!!! Ich war mit Allem ausgerüstet, das zum

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Auber, Daniel (1782 —1871) francia zeneszerző operája.
* Schroeder, Betty (1806—1887) hamburgi városi színházi színésznő (Becs

ben is működött, Széchenyi innen ismerte).
3 Angol mérnök, akinek gépeit Széchenyi 1815iki angliai útja alkalmával 

tanulmányozta. Lásd Napló I. 152 1.
4 Két 60 lóerejíí.
5 Község az Elba torkolatának balcsúcsán.

6 Sziget az Elba torkolata előtt, akkor angol birtok!
7 Carolina.
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Glück führen kann — Meine Seele, mein Herz sind verkohlt. 
Wäre gerne untergangen! Was hält mich an das Leben? Nichts 
als meine Liebe zu Cr[escence] (1— 2 szó törölve) — Ich muss 
aber noch mehr leiden! Habe die Rückenmark Auszährung. Bin 
aber mit Demonischer Gleichgültigkeit auf Alles gefasst. Dieu 
est grand! Und ganz verdorben war ich nie!1 —

[1829 augusztus 31.] 31ten gegen 9 Uhr morgens zwischen 
den Inseln Ter Schelling und Villand2 eingelaufen in Zuyder 
Zee. Langer Aufenthalt wegen der Maut [über 4 Stunden]a) — 
die sich auf Reisende gar nicht erstreckt —. Stilles Wasser — 
Gar keine Tiefe — die Ufer flach, sand_— pitoyable —, 9 Uhr 
angekommen in Amsterdam3 — .

[1829 szeptember l.] lten Sept [ember], Geschlafen in einem 
äuserst netten Badehaus, vis a vis — von dem Gasthaus Alt 
Oulen — .

Amsterdam sieht nichts ähnlich -—
Das Grabmahl von Roiter4 gesehen. Louis Bonaparte5 war 

ungemein geliebt.
[(2 sor törölve) weg gegangen.6 Verhessen den Americaner, 

ganz voll von Cognac ect —
Gelesenb) “Die Waringer in Constantinopel — Trauerspiel 

— von öhlenschläger.7 Schöne Punkte.b)
Gelesen “Mémoires sur la vie de Benjamin Franklin8 —

a) Az oldallapra jegyezve. b) Széchenyi aláhúzása.
1 Ez az első eset, hogy a múltra való visszaemlékezés alkalmával talál 

mentséget önmaga számára,
2 Terschelling és Vlieland két sziget a Zuider-tó bejárata előtt.
3 Hollandia fővárosa.
4 Ruyter, Michiel Andriaanszoon de (1607 — 1676) hollandi admirális (mint 

matróz kezdte pályafutását); aki halála évében 26 magyar gályarab protestáns 
lelkészt szabadított meg rabságából.

5 Bonaparte Lajos (1778—1846), I. Napoleon öccse, 1806—1810-ig Hol
landia királya volt. 1810ben lemondott ée Saint-Leu gróf néven Grácba vonult 
vissza. Fia, Lajos III . Napoleon néven később Franciaország császára lett.

° Természetesen saját társaságára vonatkozik.
7 Oehlenschläger Ádám (1779—1850) a leghíresebb dán nemzeti költő.
8 Franklin önéletrajza már 1825-ben nagy hatással volt Széchenyire. Lásd 

Naplók II. k. 573. 1. és 5. jegyzet.
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2 Theile —. Mir war alles schon bekannt — und doch las ich 
sie mit erneuertem Interesse. Das wahrhaft Grosse und Einfache 
— ermüdet nie.]a)

[1829 szeptember 2.] 2ten in Bruck und Zaandam1 gewesen, wo 
Peter der Grosse als Zimmermann debutirte —.

Holländisches Theater — sodann bei (13/2 sor törölve)

[1829 szeptember 3.1 3ten Über Harlam nach dem Haag2 — . 
Eine der schönsten Strecken, die ich noch je gesehen. Ein Land
haus am Andern. Ein Elisium, und Alles durch Kunst! Ich war 
tief ergriffen — trachtete K[aroly] (1—2 szó törölve) empor 
zu bringen, — seine Seele aber hat BleiFlügel —

Den Abend haben wir uns in Haag getrennt; uns gegen
seitig feyerlich [213] versprochen Hungarn empor zu brin
gen — — Über Leiden8 fort. Schöne Nacht durchgefahren — 
Bey Amerungen wurde mir ein Mantelsack abgeschnitten; es 
geschieht sonst in Holland nie —.

[1829 szeptember 4.] 4ten Gegen Morgen in Nimwegen.4 Bis 
hier die Reise angenehm, von hieraus sehr schlechter Weg —

[1829 szeptember 5.] 5ten Morgens — nach einer unangenehm 
zugebrachten Nacht in Coblenz gefrühstückt, des Abends in 
Bingen5 geschlafen.

[Die Stein Brücke über die Mosel bei Coblenz,6 hat 14 
Pfeiler und ist 450 Schritt lang]a)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Broek (ejtsd Bruk) falu Amsterdam közelében.
Zaandam holland város Amsterdamtól északra, ebben az időben nagy hajó

gyárral, amelyben Nagy Péter orosz cár 1697ben dolgozott.
3 Haarlem holland város Amsterdamtól nyugatra. De Haag holland város 

közel az Északi tenger partjához.
3 Leiden holland város a Rajna partján; Amerongen falu a Rajna jobb

partján Utrechttől délkeletre.
4 Nimwegen holland város a Waal (a Rajna egyik torkolati ága) partján.
5 Város a Rajna partján.
e Megerősített város a Rajna és a Mosel egybefolyásánál.
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[1829 szeptember 6.] 6ten In Manheim1 gegessen und in (üres 
hely) geschlafen.

[27—28 September] ist jedes Jahr in Kannstadt2 — wo 
eine Menge auszumusternden Araber von Veila) ect licitirt 
werden]bJ

[1829 szeptember 7.J 7ten Angekommen in Stuttgart.3 Dan
näcker4 besucht, der sehr alt geworden. Er küsste mich vor 
Freuden. Seine Ariadne (3 sor törölve)

Des Abends im Theater. Clavigo.5 Es erschütterte mich — 
Bald sah ich C[aroline] die ich bereits (1 εζό törölve)6 bald 
Cr[escence] die nicht mehr lange leben wird —

Ich denke nun wieder, und bin fest davon überzeugt, dass 
ich die Rückenmarkt Schwindsucht habe.

[Gelesen “Popular Political Economy ect by Thomas Hodgs- 
kin.7 1 Band: Vortreffliches Buch. Sollte hung [arisch] übersetzt 
werden.

Gelesen “Histoire de Russie et de Pierre le Grand ect. par 
Ségur.8 1 Theil. — Zu romanhaft. Tacitus geht ganz ab. Nicht 
ernst und kurz genug.]b)

[1829 szeptember 8.] 8ten Mit Obrist Lieut[enant] B[aron] 
Gemmingen, In Klein Hocheim, Scharnhausen und Weil9

a) T. i. a  w eili m énesben. b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Város Baden nagyhercegségben, a Rajna és a Neckar egybefolyásánál.
2 Cannstadt akkor város Stuttgart közelében ménessel, ma Stuttgart egyik 

városrésze.
3 Württemberg fővárosa.
4 Dannecker, Johann Heinrich (1758—1841) német szobrász, Canova tanít

ványa, leghíresebb szobra a párducon nyargaló Ariadne. Széchenyi már 1822ben 
lá tta  és nagyon érzékinek tarto tta. (Lásd Napló II. k. 304 1.) I t t  is azért van 
a 3 sor törölve.

6 Goethe Johann Wolfgang (1749—1832) tragédiája.
6 Régi önvádja, t. i. hogy megölte.
7 London 1827. Megmaradt, könyvtárában.
8 Paris, 1829. Megmaradt könyvtárában.
9 Klein Hohenheim, Scharenhausen és Weil Stuttgart közelében. Széchenyi 

1822. és 18i5:ki württembergi tartózkodása alatt is megtekintette ezeket a kiváló 
méneseket.
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gewesen. Pferde vergrössern eich. Sah Emir — den man Sultan 
Mahmud heisst —, Ein Nondescript.1 — Brüdern liess an König 
schreiben, dass seine Füllen vortrefflich wären ect.

NB. Es ist zwischen den Mächten Teutschlands ein Handels 
Tractat geschlossen,2 an dessen Spitze Preussen ist. Österr[eich] 
versäumte das wieder — was unklug gewesen ist. Dieser Tractat 
ist das A — zum Übrigen.

Die 4 jährigen Hengste sind in Ludwigsburg. — In Hoheim3 
sah ich 4 Einjährige Füllen, die sehr aufgeschunden waren, und 
deshalb auch behandelt wurden, w e i l  s i e &) g e f a l l e n b) s i n d ? a)

Des Nachmittags die Bekanntschaft des Oberststallmeisters 
Baron Minichingen erneuert. Von da zum General und Grand 
Chambe'llan B[aron] von Spitzemberg,4 der mich auf den 9ten zu 
einer Audienz bei dem König5 anmeldete.

Die Opposition in Würtemberg ist beschwichtiget. Sie war 
nicht reich und independent genug. Der König — dem das Repre- 
sentatifc> bequem ist — sagt „Sie sollen nur schreyn bis sie 
müde werden, ich mache dann am Ende denn doch was ich 
will“ [214]

Als ich Morgens mit Gemmingen nach Klein Hoheim fuhr 
— wurde mir auf einmal so, als ob ich in Ohnmacht fallen 
müsste — Es blieb mir der Puls aus — Bald war es vorüber. 
Diess geschieht mir nun schon mehrmal, — und ich ahnde und 
h o f f e a) dass ich vom Schlage gerührt und auf Einmal enden 
werde.

a) Széchenyi a lá h ú z á sa . b) K étsze r  a láh ú zv a . c) T. i. System .

1 Nincs leírva (t. i. származás fája). Valószínű, hogy Emirt Széchenyi 
megvette, mert lovai közt volt egy ily nevű (Monacky arab telivértől származó).

- 1828 januárjában Bajorország és Württemberg kereskedelmi szerződésre 
lépett, ehhez csatlakozott Poroszország, ezzel szemben 17 középnémet állam 
1828 szept. 24-én kötött kereskedelmi szerződést. 1829 máj. 27-én Poroszország 
kezdeményezésére sikerült a középnémet államokat bizonyos vámkönnyítésekkel 
az előbbi szövetségbe vonni. Széchenyi felismerte e lépés fontosságát, mert e 
szövetségből alakult ki porosz vezetéssel 1834-ben a D e u t s c h e r  Z o l l v e r e in .

3 Hohenheim város S tuttgart közelében.
1 Talán Spitzemberg, Hugo Freiherr von, (1781—1880) tábornok.
5 I. Vilmos württembergi király (1781—1864) 1819-ben alkotmányt adott 

népének. Első felesége Katalin (1788—1819), második felesége, unokahuga Pauline 
(1800—1873), József nádor feleségének húga.
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Ganz spät des Abends ging ich zu dem alten Grafen Berol- 
dingen1 um mir eine Audienz bei der Königinn2 auszubitten.

[In Friedrichshafen, am Boden See wohnt der König einen 
Theil des Sommers.

Kannstadt ist das Bad nächst Stuttgart. Scheint nicht sehr 
angenehm und einladend zu seyn.

Auf dem Rothem Berg3 ist die vorige Königinn2 begraben.
,Rosenstein‘4 ist das Schloss das der König erbaut.
Gelesen! Der Kaliber, von Müllner.6 Kleine E r z ä h l u n g ,a) 

Geschmacklos, und unwahrscheinlich, — man muss es aber aus- 
lesen — es ergreift doch. —] b)

[1829 szeptember 9.] 9ten Zeigt mir Minichingen den Marstall 
— Eine wTahre Miserie. 11 Uhr beym König. Die Conversation 
führte zu nichts —. Er sagte ,Sie sind bei der Opposition gewe
sen ect. Ich bin in Wien Contre Bande — ect. Machmud sollte 
nicht in seinen [!] Wagen fahren — aber sich anschiessen las
sen ect.

Ich wurde zum Thee auf den Abend eingelad[en] d a s a) ich 
aber ausschlug.

12 [Uhr] Bei der Königinn. Führte auch zu nichts —. Nach 
dieser Audienz, stellte ich mich der Mutter,6 der E[rz] H[er- 
zoginn] Marie vor; der Herzoginn Henriette. Sie empfing mich 
mit der Prinzessin Elisabeth, die sie die N a m e n l o s e il) nennt, und 
ihren [!] Sohn, den Prinz Alexander.

Ich sprach viel — und liess auf die Zuhörer einen starken 
Eindruck zurück. Ob dieser Eindruck gut — böseu) das weiss ich 
nicht. Ich sprach frey — beynahe unbesonnen; sagte, dem Pala-

a) Széchenyi a lá h ú z á sa . b) A z o ld a lla p ra  jeg y ezv e . c) T. i. w ar.

1 Beroldingen, Paul Joseph Graf (1754—1831) a királyné főudvarmestere.
2 Lásd a 251. lap 5. jegyzetét!
3 Rothenberg a hasonló nevű falu mellett (410 m.) s ezen volt a királyi 

család kastélya (Wirttemberg), most gör. kel. kápolna kriptával.
4 Kir. kastély Cannstatt közelében.
5 Müllner, Adolf (1774—1829) a sors tragédiájáról ismert német költő.
6 Lajos Frigyes württembergi herceg (1756—1817) özvegye, Henrietta her

cegnő (1780—1857). Gyermekei: Mária Dorottya hercegnő (1797—1855) József 
nádor felesége, Pauline, a württembergi kirá.yné, Elisabeth (1802) hercegnő és 
Alexander (1804—1885) herceg.
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tin ist nie etwas gelungen, deshalb hasset er uns. Warum sagt er 
mir, oder dem B[aron] Wesselényi, das was er denkt, nicht in das 
Gesicht? Warum hinterrücks! Ein Palatin sollte das anders! ect.

Sie gaben mir 3 Briefe nach Al Csút.
Nachmittag um 5 Weg — und den

[1829 szeptember 10.] lOten um 7 Uhr Abends angekommen 
in München.

Der Postillon der letzten Station „Die Land Leute, und 
Bauern lieben den jetzigen König mehr, als den Alten,1 hinge
gen die Grafen und Fürsten destoweniger! —

[1829 szeptember 11.] Ilten Alle meine Bekannten sind, theils 
in Tegern See,2 theils in Berchtolsgaden.3 Sah doch Hormayr4 
— der mir mehr wie jemals, missfiel. Er soll beym König sehr 
viel gelten — [215].

Hatte viel Schwierigkeit mich wegen den Surrogat der Maul- 
berblätter in’s Klare zu bringen. Herr von Wolf,5 — bei der 
österreichischen Gesandschaft gab mir datzu Einlass —

[Sterler5 ist der Erfinder des Surrogats, was nicht anderes 
als Scorzonera6 Blätter ist. Apotheker Tillmetz.]a)

Nachmittag, — nachdem ich die Glypthoteque, die sehr 
schön decorirt ist, — und Pappenheim7 gesehen habe, — nach 
Tegern See. Allerliebste Gegend. Kehrte im Wirtshaus ein. 
Schrieb an meinen Bruder Louis,8 — später kam ' Const[antin]

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 I. Maximilian (1756—1825), azóta I. Lajos (1786—1868).
2 Bajor város a hasonlónevű tó partján.
3 Berchtesgaden bajor város az Achen partján.
1 B. Hormayr József (1782—1848) a bécsi udv. levéltár volt igazgatója, 

történetíró, 1828 óta a bajor külügyminisztérium tisztviselője.
6 Wolf, August osztr. köv. titk. Sterler Alois (sz. 1800) udvari botanikus.
6 Pozdor (évelő növény).
7 Pappenheim, Karl Theodor Friedrich Graf (1771—1853) I. Maximilian 

bajor király volt főhadeegéde, akit Sz. még a Napoleon elleni hadjáratból és a bécsi 
kongresszusról ismert.

8 Bátyja Lajos főudvarmestere volt Ferenc Károly főherceg feleségének, 
Zsófia főhercegnőnek, I Maximilian bajor király leányának (nénje, Karolina 
Auguszta I Ferenc császár és királynak volt a felesége). Zsófia főhercegnő láto
gatóban volt anyjánál, Karolina (1776—1841) bajor királynénál, Maximilian 
özvegyénél s így. főudvarmestere is kíséretében volt.

G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kötet. 23
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Löwenstein1 — und ich wurde von der Königinn Wittwe einge
laden, in das Schloss, ein altes Benedictiner Kloster zu ziehen. 
War mir ausnehmend ungelegen, besonders da ich sor törölve) 
Gut und freundlich empfangen, — und den [!] hung [arischen] 
Namen Ehre gemacht. Ich lernte kennen.. ,a)

[1829 szeptember 12.] 12ten in Tegernsee geblieben. Vortreffliches 
Haus, wundervolle Gegend — und doch wäre es mir, glaube ich, 
— unheimlich da zu wohnen.

Mit meinen [!] Bruder, gefahren um das Wildbad Kreith2 zu 
sehen — wo vortreffliche Molken zu finden, — recht niedliches 
Locale, und beinahe umsonst.

Später mit der Königinn eine Promenade in.b) Der E[rz] 
Herzogin] Sophie einige derbe patriotische Brocken hingewor
fen, die sie recht gut verschluckte.

[1829 szeptember 13.] loten in aller Früh weg. —  Die aller 
schönste Gegend an C h i m e r  S e e c)3 [Ist gewiss schlecht geschrie
ben]d) die man sich denken kann, — zu meinem Ärger aber das 
allerböseste Wetter. Kam spät in Salzburg an 7 Uhr Abends. 
Gyulai4 wurde erwartet — ich kam früher, — und es wurde 
’G e w e h r  a u s e) für mich gerufen. Salzburg abscheuliches Nest — 
liegt in einem Kessel. Bei der Nacht weitergefahren.

Zwey monate lang sah, so zu sagen, kein Mensch meinen 
Pass an —, 'Wie ich in das österreichische] Gebiet trat, — 
musste ich in der ersten Stunde, — mich 3mal nennen, und 
3mal meinen Pass vorzeigen —.

[1829 szeptember 14.] 14ten Viele Hof wägen begegnet, da der 
Kaiser den löten nach Linz fahren wird, um einen Thurm 
beschiessen zu sehen, den der E[rz] H[erzog] Max5 componirte.

a) A n ev ek e t Széchenyi nem  í r ta  k i. b) K ésőbb a k a r ta  o d a írn i, de e lm arad t, 
c) K étsze r  a láh ú zv a . d) Az o ld a lla p ra  jegyezve. e) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Löwenstein Konstantin herceg (1786—1844) bajor tábornok és főhadsegéci.
2 Kreuth fürdőhely, Tegernsee közelében.
3 Chiemsee, bajor tó három szigettel, a leghíresebb a Herrenchiemsee.
* Gr. Gyulay Ignác horvát bán, akkor Bécs főhadparancsnoka.
5 Maximilian főherceg (1782—1863) táborszernagy a tüzérségi löszertárnál. 

(Linz mellett Freinburgban épült a várszeríi torony, amelyen szept. 15-én pró
bálták ki az ágyúzás hatását.)
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Die Nacht, meinem Jäger zu lieb, den ich wegen seinen 
durchnässten Kleidern nicht zu mir in [den] Wagen nehmen 
konnte in St. Pölten geblieben.

[1829 szeptember 15.] löten Angekommen in Wien. In ein paar 
Stunden darauf, mit grosser Freude durch S[ophie] Esterházy]1 
erfahren, dass mein g u t e r  E n g e l , a) der mein ganzes Wesen 
erfüllt,2 wohl ist.

Ein paar Tage später als ich Wien verhess — war ein B a l l a) 

in Baden, — wo S[ophie] E[sterhazy] [216] mit Meindorf3 
gewesen ist; (4 sor törölve.)

Die Bekanntschaft von der B [aronin] Frinz4 erneuert ect.
Bei' M[arie] Bathfyanyi]5 soupirt, wo auch S. V.6 war, — 

die ich für eine der bösesten, herzlosesten Frauen der Welt 
halte. Sie konnte nicht verbergen, wie sie mich hasst, obwohl 
sie mir die Freude nicht gönnen will — — — “0 g a n z  g l e i c h -  

g ü l t i g b)

[1829 szeptember 16.] löten Bei E[rz] H [erzog]7 Franz gewe
sen. Ganz offen von der Leber weg gesprochen — er war m e h r a) 

als ich hoffte, und je gedacht hatte —

[1829 szeptember 17.] 17ten den Brief an C[arl] Z[ichy] 
geschrieben.

[17ten September]
Hoch geehrter Freund, Deinen schetzbaren Brief von 6ten 

August bekam ich in Hamburg, und danke Dir nochmal für die

a) Széchenyi a láh ú zása . b) K étszer a láh ú zv a .

1 Gr. Esterházy Mihályné.
2 Crescentia.
3 Valószínűleg b. Meyendorff Péter (1796—1865) orosz diplomata, aki gr. 

Buol osztrák diplomata egyik leányát vette feleségül.
4 Báró Vrints Károlyné, szül. Bnol-Schauenstein Mária Jozefa grófnő 

(sz. 1798).
5 Unokatestvére, gr. Batthyány B. Jánosné, szül. Esterházy Mária (1791— 

1830).
6 Sophie-Vinzenz azaz gr. Esterházy Vincéné, szül. Liechtenstein Zsófia 

hercegnő.
7 Ferenc Károly főherceg, Zsófia főhercegnő férje.

2 3 *
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Güte, die Du hattest, meiner Bitte gemäss, das kleine Geschenk 
an Marie1 zu besorgen. Ich hielt mich in C a r [ l ] s b a d a) nicht 
über 20 Stunden auf, und wollte M[icherl] Est[erhazy] den ich 
da wusste engagiren, mit uns die Reise nach den Mecklenbur
ger] Wettrennen zu unternehmen, und weiss gar nicht, was 
datzu Anlass geben konnte, das[s] Du und auch Marie glaub
tet, ’ich hätte mich in Carlsbad länger aufgehalten.

Meine Reise war schnell, aber äuserst interessant und 
Instructiv. Von Berlin gingen wir, über Neustadt nach Zierow 
zu den B[aron] Biels, — von da aus nach Doberan, bereisten 
sodann ganz Mecklenburg, — dann nach Hamburg, wo ich par 
parenthese Deine Wolle sortiren sah —, Schif[f]ten uns nach 
Amsterdam ein, bereisten einen Theil von Holland —, tren[n]- 
ten uns endlich auf dem Haag, Karoly setzte seine Reise nach 
Paris fort, und ich trat meine Reise über Stuttgart München 
Tegernsee nach Wien an. Gestern bin ich hier angekommen; 
Besonderes ereignete sich nichts auf meiner ganzen Reise, auser 
dass man meinen Coffer abschnitt, und ich eine Menge h ü b s c h e  

S a c h e n a) verlohr —
Einige Tage bleibe ich nun hier, um mich wieder anzu

kleiden, gehe sodann nach Zinkendorf, komme wieder zurück, 
und werde endlich wieder nach Pest eilen, wo mich eine Menge 
Geschäfte erwarten; und ist’s Dir nicht unangenehm, so werde 
ich die letzten Tage dieses Monat [s] in St. Niclo einsprechen, 
wo ich Dich Cr[escence] und alle die Deinen, gesund und mun
ter zu finden hoffe, denen ich mich indess so wie Dir, mit der 
ehrfurchtsvollen Zärtlichkeit empfehle. In Eile.]b)

Mit S. V.2 eine Art Exsplication gehabt, die zu nichts 
führte, als dass ich ihre Bitterkeit, Malveillance, und Herzlosig
keit nur besser sehen konnte. Sie hat in ihrem ganzen Wesen, 
keinen homeopatischen Theil3 von Toleranz und Nachsicht —.

Molly — Melanie, Emily1 gesehen — ! !

a) Széchenyi a lá h ú z á sa . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Lásd a 322. lapot és 5. jegyzetét.
2 Sophie—Vinzenz.
3 T. i. a legparányibb.
4 Gr. Zichy Ferencné, szül. Ferraris Mária grófnő és 2 leánya.
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Metternich wird M[elanie] gewiss nicht heiraten1 (2 sor 
törölve)

[1829 szeptember 19.] 19ten angekommen in Zinkendorf.
In meinen Revenuen einen deficit von 17000 Gefunden. 

Dieser Umstand paralisirte mich! Sonderbar! Habe gar keinen 
Leichtsinn mehr! Das Leben wird mir mit jedem Tag ecklicher. 
Sehe alles grau. Habe zu nichts Freude. Gänzliche Abgeschlagen- 
heit. Fand meine Wohnung horrible, — meine Pferde schlecht — 
meine Leute Dumm — Alles gehet aus dem Gleise, — aus dem 
Leim — habe weder Freunde, noch ein Vaterland — ect. Cr[es- 
cence] stehet als der einzige Lichtstrahl im Hintergründe — 
verlischt der — so hält mich nichts mehr am Leben

[1829 szeptember 21.] 21ten Wurde 38 Jahre alt. Habe mein 
Leben verpfuscht! — [217]

[1828 szeptember 23.] 23ten Habe alle die Tage nichts gethan. 
Finde mich seelenmatt — Es interessirt mich nichts — Im gan
zen Sinn des Wortes, “Lasse ich alle 4 von mir hengen,1 2

[1829 szeptember 2 4 .] 24ten kommt meine Schwägerin Fr5 6 nach 
Zink[endorfJ schlafen. Carl Sz[échenyi]4 mein Neffe, macht mich 
auch traurig (s/4 sor törölve)

[1829 szeptember 25.] 25ten In aller Früh mit Fr3 — nach 
Baaden. Geahndet ’ich würde üble Nachricht hören.5

Cr[escencens] Mutter mein erster Besuch — Cr[escence] ist 
sehr leidend, seit 14 Tagen im Bett, Fieber (41/2 sor törölve)

Bei Fahnenberg' gegessen — — — — Nachmittag bei

1 De elvette 1830ban.
2 Népies kifejezés: Kezét-lábát lógasztja, azaz el yan ernyedve.
3 Franfoise, Lajos bátyjának felesége, szül. Wurmbrand Franciska grófné 

(1797—1873).
4 Lajos bátyjának fia, Károly (1812—1842).
5 Crescentiáról.
6 Crescentia nénje.
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Buol1 gewesen. Mimi “Auf den letzten Landtag haben Sie 
S p e c t a c l e a) * gemacht, nicht wahr?

Sie heissen meinen heiligen Eifer, die edelsten Regungen 
meines Herzens ’Spectacle, —

Traurig, aber pfeifend mit Fr. nach Wien. Paul" “Du hast 
wenig Popularität, Somsits3 ect ist gegen Dich, — gegen deine 
Entreprisen ect. ’Mert nem vagy az Emberek —

Bey Molly gewesen — die krank — F[ürst] Metternich 
auch da —; mir den Rücken gedreht, — mich nicht bemerkt — 
mich nicht gegrüsst4 —

[1829 szeptember 26.] 26ten Mit Sfophie] E[sterhazy] und Fr. 
gegessen bey E[rz] H[erzogl Carl6 —, Revitzky“ mich nicht 
gesehen7 —. Nickerl Szlechen] “Cr[escence] ist sehr übel, —
kann gar nicht aufstehen — ----------- Ich fühlte das Blut
stocken e c t ----------- Mein Gott gebe mir Kraft, mein Leben
zu ertragen ect — —

Paul erzählt mir, dass ich meine Güter den Beamten in 
Pacht? b> —8

[Felix Gr[af] V Voss a u f  S c h o r s o w , c) bei Wahren9 in 
Mecklenburg Schwerin — Berlin.]d>

a) Széchenyi aláhúzása. b) T. i. gebe c) Háromszor aláhúzva. d) Az 
oldallapra jegyezve.

1 Buol-Schauenstein, Johann Rudolf Graf (1763—1834) államértekezleti 
miniszter; Mimi =  Marie, azaz leánya Maria Jozefa, férjezett Vrints báróné.

! Bátyja.
3 Somsich Pongrác.
4 Éreztette vele neheztelését országgyűlési szereplése miatt.
6 Az ily nevű bécsi szállodában.
9 A magyar főkancellár.
7 Ez is neheztelt reá.
8 Széchenyi vagyoni viszonyai meglehetős költekezései miatt kissé kedve

zőtlenek voltak. Nem lehetetlen, hogy a jövedelem fokozása miatt is, de különö
sen a gazdatisztek buzdítására megegyezett tisztjeivel, hogy a tiszta jövedelem 
bizonyos százalékát nekik juttatja. Ennek híre természetesen elterjedt és külön
féleképen magyarázgatták. Már 1829 január 14én írja jószágigazgatójának, 
hogy itt  (Pesten) nagy a lárma a percentuatio systhema ellen, azt mondják: 
„Széchenyi árendába adta jószágait tisztjeinek; jószágai ki lesznek zsarolva és 
egy pár esztendeig sokat s azután semmit se fognak hozni;“ de ő csak nevet 
ezen; iparkodjanak ellenségeiket szégyenbe hozni.

9 Waren mecklenburgi város a Müritz-tó északi csúcsán.
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[S “Was ist für Unterschied zwischen Komedfe und Tragedie? 
E “Kriegt er’s Mensch so ist Komedie 
Kriegt er’s nit so ist Tragedie]a) [218]

[1829 szeptember 27.] 27ten Bei Razumofsky1 ect gegessen — 
des Abends weg —

[1829 szeptember 28.] 28ten angekommen in der Früh in Niclo — . 
Julie Hunyady — und alle für mich recht lieb —. Carl erzählt 
mir, wie Cr[escence] schwach [ist] — “Es war mir, als lebte Sie
nicht mehr------ — Gedankenlos, und stumpf des Abends weg —,
und angekommen den

[1829 szeptember 29,] 29ten um 11 Uhr in Pest, — ohne zu 
wagen, an mich und meine Lage zu denken — Zuweilen erwachte 
in mir das Gefühl “himlischer Kraft — die aber von Cr[escence] 
allein abhengt.

Kann den Augenblick nicht erwarten, Marie2 zu sehen — 
erfahre dass Cr[escence] nicht gar so schlecht war, und nun viel 
besser ist. Laufe mit einen [!] Brief von Carl und einer kleinen 
Brieftasche von Cr[escencens] Mutter in das Jungfern Zimmer
— Rosette ist da — Ich sende den Brief und das Portefeuille 
zu Cr[escence] mit der Bitte mich zu empfangen,“ es habe 
C[arl] — und die Mutter mir es anbefohlen, — ich soll ihnen 
schreiben — — Half nichts — — —“ Sie empfängt keine 
Männer ect. — -------

Ich fühle mein Blut wird zu Wasser, mein Feuer zu Eis
— Sie ist ein Engel, kann sich aber zu nichts entschliessen — 
und das tödtet Sie.

[1829 szeptember 30.] 30ten Cr[escence] lässt mir durch Marie 
Entschuldigungen machen, dass Sie mich nicht empfängt (8 sor 
törölve)

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Hg. Raeumoffsky András volt bécsi orosz követ.
8 Húga, gr. Zichy Lászlóné, szül. Széchenyi Mária grófnő.
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Restauration.1 P[alatin] benahm sieh wie jemand, der von 
Kindesbeinen keine Opposition fand, stets durch Schmeichler 
umgeben ward, und nur seinen eigenen Willen kennt —, Er 
ärgerte sich ungemein, dass nicht alles, auf seines Kalpaks 
Winken, Stille ward —. Ich sah welches Zorns er fähig seyn 
könnte, — und wie sein Starrsinn und seine Eigenmächtigkeit 
mit jedem Jahr zunehmen werde — [219j.

[1829 október 1, 2, 3J 1, 2, 3ten Einigemal an Cr[escence] 
geschrieben —. An Hung[arns] Wohl gearbeitet —

[Gott mit Ihnen theuere Gräfinn, ich sende Ihnen bis ich 
das unaussprechliche Glück haben werde, Sie wieder sehen

1° ein Bild, das ich mit C[arls] Erlaubniss in die kleine 
Kapelle von St. Niclo zum Geschenk mache, — und dessen 
Gegenstand so schön ist, dass man es auch zweymal haben kann, 
ich fand es in Dresden und dachte es Ihrer werth —

2° Einen kleinen Friedrich König von Preussen, den ich in 
Berlin gekauft ect. (A levél előtt 3 sor, utána 7 sor törölve.)

[E levél után a 220—223. lap oldalain egy Crescentiához intézett levél 
törölve, amelyből csak e két töredék maradt meg:

. . . so halte ich Ihr Motto, Selbstvervollkomnung und Hungarns
Wohl — .........An meiner und Ihrer Vervollkomnung und an
Hungarns Wohl arbeiten. Ich gelobe Ihnen, dass ich alles thun 
werde, was in meiner Macht ist, um ausschliesslich diesem edlen 
Zweck zu leben — N i c h t s  w i l l  i c h  v e r s ä u m e n a) was mich ihn 
nähern kann.

A 223. és 4. lapon szintén törölve egy levél. A törlésből itt-ott egyes rész
letek olvashatók s ezekből kitűnik, hogy a levél szemrehányás:

vigyázzon egészségére, ne utazzék el, mert ezzel még jobban 
kockáztatja egészségét. Bleiben Sie hier, so werde ich bald ganz 
hieher ziehen — Gehen Sie nach Wien so bleibe ich in Zinken
dorf . . . Senden Sie mir die zwey kleinen Romane Olivier und 
Aloys — und schreiben Sie hinein ’Ich bleibe, oder ich gehe — 
Und ich werde beruhigter seyn---- ]b)

a) S zécheny i a láh ú zása . b) A z o ld a lla p ra  jeg y ezv e .

1 Pestmegyei tisztújítás.
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3ten Wurde mir eine Fistel, an der linken Drüse zwischen 
den Beinen aufgeschnitten, — nachdem die 2 von mir gemachten 
Wunden, durch eine Gattung Press schwamm erweitert wurden. 
Ich habe mir die Operation als entsetzlich vorgestellt, — trank 
ein Glas Ruhm — zitterte aber wie ein Espen Laub, als ich 
mich auf den Rücken legen musste. Das Schneiden indess ging 
so schnell, dass ich es kaum gemerkt. —

Es scheint, dass ich an dieser Sache lange lange laboriren 
werde. —

[1829 október 5.] 5ten Morgens mit seelen Ruhe, — Gleich
gültigkeit — nach Bajna.1

Stellte mir aller besser, schöner vor —.

[1829 október 6.] 6ten mit Clamm Gallas1 2 nach Tokod3 — und 
sodann bis Raab — George Zichy4 Professor III. Schule.

[1829 október 7.] 7ten über Egyed,5 wo ich die Meister Natur, 
Maly Festetich6 fand.

Nach Zinkendorf, wo ich über Alles, Pferde, Leute ect. 
Grund hatte ziemlich zufrieden zu seyn.

[1829 október 8.] 8ten In dem horriblesten Wetter nach Wien. 
Erfuhr durch P. Hunyady7 — den Todt der Loi Mitzy8 — ! 
Es griff mich sehr an —

1 Esztergommegyei község, gr. Sándor Móric birtoka.
2 Gr. Clamm-Gallas Ede huszárkapitány.
3 Esztergommegyei község.
* Erre nézve felvilágosítást nyújt Wesselényihez írt levelének e részlete 

Pálffy Ferdinand senior és junior és Zichy György Lánghi Zichynek egy fia, 
egy pozsonyi polgárnál, Kager nevű emberrel összecsaptak, vertek és verettettek 
s a polgár lelke néhány óra múlva testétül vált! Ez iszonyú benyomást tett 
ect. — már citálva vannak s criminalis pör fog ellenük folyni.

5 Sopronmegyei község
e Gr. Festetics Amália (1798—1872) később Miremont (Roger Jules de Ressé- 

quier marquis de) felesége.
7 Pepi Hunyady.
8 Loy Mária bárónő.
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[1829 október 9.] 9ten Sondirt mich Steinmassel1 — und findet 
mich übel geheilt, Macht mir den Horoscop ’einer empfindlichen 
Operation, und langen Heilungsperiode.

Mich ergreift der Zweifel, was ich thun soll — ; und ich 
sehe den Anfang von unendlichen Ennuis und Leiden.

Nachmittag Zinkendorf. —

[1829 október 10.] lOten Horpács —

[1829 október 11.] Ilten Mit Louis nach Eisenstadt.2 Konfe
renz.3 Fürst Est[erházy] spricht hungarisch4 — Nagy ist inso
lent5 — ich nehme mich seiner an — indessen scheint er wenig 
Anhang zu haben —■

[1829 október 12.] 12ten Restauration.6 Nagy ganz durchge
fallen. Von diesem Tag gallopirt er abwärts „Wo nicht reine

1 Bécsi orvos.
2 Kismartonba, hg. Esterházy Miklós főispánhoz.
3 Előzetes értekezlet hg. Esterházy Miklós főispánnál. Ekkor közölte a fő

ispán, hogy az egyes tisztségekre kiket jelölt.
4 Széchenyi 1829. októberi levelében így ír erről Wesselényinek: „Ester

házy, gondold csak, magyarul vitte a gyűlést — NB. nem írásban, hanem 'ex 
tempore. A conferentiában Nagyot leszidta, s NB. korántsem tud oly jól 
magyarul, mint én deákul — jobb izüt rég nem nevettem.“

Esterházy ugyanis az első alispánságra nem jelölte Felsőbüki Nagy Pált, 
holott a múlt tisztválasztáson ezt megtette. Nagy a mellőzés által sértve érezte 
magát, úgy látszik, annak okát kérdezhette, ami még nem insolentia. Széchenyi 
Nagy jelölése mellett szólalt fel, de az értekezleten — a főispán Nagy elleneseit 
hívta meg — nem támogatták már azért sem, mert Nitzky József volt első 
alispánnak nagy pártja volt.

5 Goromba.
8 Sopronmegyei tisztválasztási gyűlés. E gyűlésen nevezte ki a főispán 

Széchenyit sopronmegyei táblabíróvá.
Nagy kimaradván a jelölésből, azt hitte, hogy hívei a tisztválasztásnál 

mégis reászavaznak, de ez nem történt meg. Széchenyi véleménye azonban nem 
igazságos Nagyról. Tisztességes és jó hazafi volt, aki a szegény jobbágyság 
érdekében sokat te tt; keményen ostorozta a nép kis és nagy zsarnokait, és azo
kat a főurakat, első sorban hg. Esterházy Miklóst, akik a magyar nemzet ség 
terén nem vagy lanyhán teljesítették kötelességüket. Sokan hiúnak is 1 ártották 
Nagy Pált, de nem igazságosan, mert olyan volt, mint bármely korabeli tekin
télyesebb nemes. A harc e választással nem volt befejezve Nagy és Esterházy
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Tugend, wahrhaftiger Patriotismus der Grundstein ist — da 
wankt alles —“ — [220]

[1829 október 13.] 13ten Congregation in Oedenburg. Louis 
und ich wir sind mit Applaus empfangen worden. Gegessen bei 
Festetich1 — Maly mir den Hof gemacht —, Sonderbares Wesen. 
Auch von Cr[escen'ce] gesprochen-------

[1829 október 14.] 14ten Mit Beharrlichkeit an dem Hitel gear
beitet — c’est ä dire angefangen —

Ganz niedergebeugt. Hasse mein Leben — -------
Meine Schwägerinn und George Esterhazy mich besucht----
Nagy—Wagner—Nitzky—Konkoly2 bei mir gewesen. M. 

Vitzay3 mit mehreren seinen Gästen —; ich war niergends----------
Cr[escence] lebt in der tiefsten Tiefe meines Herzens----------

(1V2 sor törölve).
Cela me fait une peine plusque mortelle4 —. Ich werde sie 

wahrscheinlich nie wieder sehen------ -
Elende Gesundheit —, Gicht, — (l/2 sor törölve)a) —, Eines 

von den 3 tödtet mich. —
[Ununterbrochene Einsamkeit und ArbeitJb) 5

a) É rzék iség ére  vonatkozó sz em reh á n y ás . b) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

között. Nagy 1830 elején hatalmas beszéddel védekezett az egyik közgyűlésen 
az esetből kifolyólag terjesztett vádak ellen, s ebben keményen, a népszerű
séggel nem törődve, nyíltan feltárta az okokat, amiért reá egyesek haragudtak. 
(Lásd e beszédet a Függelékben.) Népszerűsége azért mégsem csökkent. 1830-ban 
a követválasztás alkalmával a megye rendjei megelőzték Esterházy jelölő 
javaslatát és közfelkiáltással megválasztották Nagyot második követnek. A főispán 
ennek ellentmondott, de a megyei főügyésznek erre kijelentett viszontellentmon- 
dására megerősítette a választást és ellentmondását csak jelölő joga épségben 
tarlásáért tartotta fenn.

1 özv. Festetich Ignácné, szül. Batthyány Franciska grófnő és Amália 
leánya.

- Felsőbüki Nagy Pál táblabíró, Wagner Mihály megyei földmérő, Nitzky 
József és Konkolyi László alispánok, valószínűleg az Ikva szabályozása ügyében 
voltak Széchenyinél.

3 Gr. Viczay Mihály.
4 (A törölt részre vonatkozik.) Ez több, mint halálos bút okoz nekem.
5 Ez az okt. 14—25. közti időre vonatkozik, amelyekről nincs feljegyzése. 

E napokon serényen dolgozott H ite l  c. művén.
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[1829 október 24.] 24ten Mit meinen Bauern, über einen ’Ewigen 
Zins1 gesprochen. Nachmittag Horpáts —

Mit Hungarn ist so, wie mit einen [!] ’Alten unwissenden 
Mann, quasi jeder radicalen Verbesserung unfähig, — und warum?

Mangel an der Constitution! —

[1829 október 25.] 25ten (2 sor törölve) Franz, Niszer,1 2 Nagel 
bei mir.

[1829 október 27.] 27ten Mein Jäger (4 sor törölve)
Von Cr[escence] weiss ich gar nichts-------Civalar,3 bei

dem ich heute war — [221] erzählte mir etwas (4 sor törölve).
Fühle eine gränzenlose Abgespanntheit----------- et que je

descends au pas rapide vers ma fin —4

[1829 november 8.] 8ten Novemb[er]
Es liess sich die Egyeder Festetich mit ihrer Tochter ’Maly’ 

vor einigen Tagen zum Essen ansagen. Ich hatte eine Jagd im 
’Rongyos5 —

War einige Mal in Horpács, schenkte dem Carl Sz[échenyi] 
ein Doppelgewehr, arbeitete mit L[iebenberg] an Hitel ect und 
hatte die heftigsten Schmerzen in meinen Beinknochen —, 
erfuhr durch Paul dass Cr[escence] wieder nach Ofen ist, — 
fühlte die ganze Zeit ’Lebensmüdigkeit und sehnte mich nach 
’Vernichtung —

Voila ce qui s’est passé depuis le 27 October6 —
Herrliches Wetter!

[1829 november 10.] lOten Sitze ich am Abend etwas vor 
10 Uhr bei dem Souper — Auf einmal entstehet ein herrlicher 
Ton, der lange fortgewährt, und mich bis in das Innerste meiner 
Seele ergriffen hat — Wir konnten nicht begreifen von wo der

1 örökváltságról.
3 Nagycenki lakosok.
3 Valószínűleg gr. Civallart Károly altábornagy, soproni hadosztály- 

parancsnok.
4 És hogy gyorsan megyek végem felé.
5 Major Fertőszéplak közelében.
6 íme ez az, ami okt. 27-e óta történt.
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Ton herkam —. Ob es nicht der Laut einer abgeschiedenen 
Seele ist! Ich dachte an Cr[escence] —

Vormittag bin ich mit den Bauern von Gross Zinkendorf 
endlich über eine neuere Regulation1 quasi einig geworden.

[1829 november 13-1 13ten Schnee und der Winter ganz einge
treten. Paul und Daun kamen auf den Abend. Mit dem Hitel 
quasi fertig — (3/4 sor kivágva) C’est encore un co (3/4 sor 
kivágva)

[1829 november 14.] 14ten So lebensmüde ( l 3/4 sor kivágva)
[222]

[1829 november 15.] 15ten Zu fuss nach Oedenburg.

[1829 november 16.] 16ten kam die Gräfinn Vitzay2 mit dem 
Marquis Mirmont3 zu m ir-----------

[1829 november 17.] ITten Louis mich disappointirt (Néhány 
szó törölve)

[1829 november 18.] 18ten Nach Pest über Egyed . . . Sehr 
übles Wetter. Schnee Wehen ect. In Egyed zu Mittag. [Kem- 
nitzer4 machte seine Schritte.]a) In Ményfő5 in den Hof des 
Bezerédi gefahren um wegen den schlechten Wetter Obdach 
und Nachtlager zu bitten —

War kein Mensch zu Hause — Bin wieder weiter —! Recht 
kalte, lange Nacht.

[1829 november 19.] 19ten angekommen in Pest! — Wesselényi 
schreibt mir, er würde wegen der Unpässlichkeit seiner Mutter

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 A cenki határelosztásra nézve lásd nyílt levelét Liebenberg jószágigaz
gatójához. .(Majláth: Széchenyi levelei I. 106.)

2 Gróf Viczay Mihályné, szül. Dittmeyer Eliza bárónő.
5 Miremont, Roger Jules de Resséquier marquis 8 sz. vértesezredbeli kadét.
4 Kemnitzer Károly Dorottya-utcai háztulajdonos szerette volna, ha a 

Kaszinó az ő házát bérli ki.
5 Ménfő puszta Győr mellett, Bezerédy Ignác győri alispán birtoka.
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schwerlich kommen —. Nachmittag bei Cr[escence] vorgefah
ren — Eril) empfing mich — da Cr[escence] bei der Toilette, 
die so eben 6 Stunden aus war — ect und über alles das 
Cfarl]1 mir bitter geklagt. Ich verkaufte ihm die 4 Meck —2 
um 1200 fl Conventions] M[ünzen] — auf einmal erscheint 
Rosette3 ’La Comtesse vous attende ect (4 sor törölve)4 sehne 
mich wieder unwiederstehlich nach der Pistole — ! (2 sor törölve)5

[1829 november 21.] 21ten Soirée bei der Langenau.6 Cr[es- 
cence] nach 129 Tagen wdeder gesehen. Es zitterte mein Herz —. 
Sie war gar nicht sehr verlegen, sondern lustig, ausgelassen — 
ich wollte Ihr Vorwürfe machen, — es ging nicht, — sie war 
so gut, so lieb, — sagte J’ai tant de plaisir ä Vous voir‘ ect. 
Sehr kalt. Abscheuliches Wetter — (2 sor törölve) Ich'd) Haben 
Sie hungarisch gelernt? — 8ied) [223] ’nein — Je pourrois 
vous tromper, mais je ne veux pas vous trompera)S ect — Ihre 
Mutter sagte mir beim Weggehen ’Ich gebe Ihnen meinen 
Seegen. —

Sehr grosse Kälte — ich fleissig'J — es gehet aber nicht 
— ’Immer auf mich allein reducirt, — ich fühle mich zusam- 
sinken — kein Freund, kein theilnehmend[es] Wesen! Fühle 
mich isolirt und allein in der ganzen Natur! —

[1829 november 26.] 26ten Ganzen Tag unruhig — Nachmittag 
mit Herzklopfen zu Cr[escenceJ gefahren — C[arl] und die

a) Szécheny i a lá h ú z á sa .

1 T. i. gr. Zichy Károly.
2 Mecklenburger. (4 lovat, amelyet Mecklenburgban vásárolt.)
3 Rosette (Crescentia komornája): A grófné várja önt· stb.
4 Itt a törlés elolvasható: Nach 10 Minuten Pause die mir eine Ewigkeit 

schien, nimmt der äuserst kluge aber Unedle 0— Abschied von mir und er gehet 
zu ihr und ich muss abtreten.

Höllen Qual — 136 Tage sah ich Sie nicht! Mir ist’s unerträglich und 
ich . . .  .

5 Törölve ez: Das Erste wenn Sie mich sehen wird ’ist gewiss ein Vorwurf’! 
Gott gebe mir Kraft, mein Leben zu ertragen.

6 B. Langenau Frigyesné, szül. Sturtz Sarah (t 1851) a budai hadosztály- 
parancsnok felesége.

7 Nagyon örülök, hogy önt látom.
8 Megcsalhatnám önt, de n e m  a k a r o m  ö n t  m e g c s a ln i  stb.
9 T. i. szorgalmasan írta a H i te l  c. művét.
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alte Frau speissten bei Pallfy, Cr[escence] war zu Hause — 
man empfing mich nicht —. 0 Gott, tödte, zermalme mich — 
ich halte diese Qual nicht länger aus, — innige ewige Sehnsucht,
die brennender ist wie Feuer, s i e  z u  s e h e n  a ) ----------- und nicht
Einmal das! —

Handelt sie recht an mir? Mir scheint nein — Für C[arl]
ist sie aber ein Engel. (2 J/2 sor törölve)----------- . Vernichtung,
Vernichtung ist mein einziger Wunsch—! Nie wieder erwachen------

Habe gar keine K raft-------, wenn es nur vorüber wäre.
Ganz betäubt und Lebens satt, — oder vielmehr das Leben 

hassend, im Finstern über den Stoss gefahren. ·— Cr [escencens] 
Verschlossenheit treibt mich zum Wahnsinn!

[1829 november 27.] 27ten Semodan1 nach Ofen gesendet . . . 
Crfescence] sandte mir das Verzeichniss aller der Dinge, die ich 
für sie besorgt. Es that mir w eh----------- (1 sor törölve)

[1829 november 28.] 28ten (1 sor törölve)

[1829 november 29.] 29ten Merkwürdige Aufklärung wegen 
D(törölve).2 Ein sogenannter Major Förstl3 wurde zu der 
Deputat [ion] hierher gesendet. Nádasdy der lange, dessen 
Sprichwort, Mundus vult decipi ect — und Steinb[ach] 4 sind in 
der Correspondenz.

Dr[escher] wurde befragt sein Gut Achten ü b er ............
zu geben, wie Wort für Wort folgt.

Euer Wohlgeboren
Man wünscht hohen Orts über die individuellen Eigenschaf

ten des dermaligen Csongrader Co|mi]t[a]ts Administrators

íi) Széchenyi a láh ú zása .

1 Széchenyi inasa.
2 Drescher cenzor.
3 Ferstel Leopold, bécsi rendőrfőhatósági főkomiszárius; ugyanaz, aki a 

rendőrség részéről az 1825/27. országgyűlésre Pozsonyba volt kirendelve, most 
pedig Budára, hogy az országgyűlési kiküldöttségek munkájáról bizalmas jelen
téseket küldjön.

4 Steinbach Ferenc jogügyigazgatósági ügyvéd, aki az 1825. országgyűlés 
titkos hírszerző osztályához volt kirendelve.
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Lorenz v[on] Ortzy und des Grafen Ludwig v[on] Károlyi in 
allen [224] Beziehungen, insbesondere aber hinsichtlich ihrer 
Familien und Vermögens Verhältnisse, über ihr Benehmen in 
religiöser, moralischer und politischer Beziehung, über die 
Staatsbürgerliche Tendenz ihres bisherigen Wirkens, und ihrer 
diessfälligen Gesinnungen, und Äuserungen, über ihre Haltung 
bei den Verhandlungen des letzten Landtages und der Kegnico
lar Deputation, dann über ihre Anhänglichkeit an die a [11er] 
h[öchst,e] Person S[einer] Kaiserlich] Königlichen] Mayestät 
und an a[ller] h[öchst] Ihre Dynastie und Rechte, ferner über 
ihre sonstige Denk und Handlungsweise, und über den Ruf in 
welchem sie im Bezug auf Geschäftskenntniss und Redlichkeit 
und Unbefangenheit, Festigkeit des Characters, und Ergebenheit 
in die a [Her] h [ochsten] Anordnungen und Verfügungen ste
hen, — genaue, aus verlässlicher Quelle geschöpfte Notizen zu 
erhalten, um sohin auf deren Basis beurtheilen zu können, — 
ob der erstere Derselben, nämlich Freyherr von Ortzy schon 
dermalen zur Erlangung der Obergespannswürde, Graf Karoly 
hingegen zur Bekleidung einer Comitats Administrator Stelle 
vollkommen geeignet und dieser Auszeichnung in jeder Hinsicht 
würdig erscheine.

Ich erlaube mir demnach E[uer] W[ohlgeboren] im engsten 
Vertrauen zu ersuchen, mir die diessfällig bezielten Aufschlüsse 
nebst Ihrem schätzbaren Gutachten gefälligst gewähren zu 
wollen.

Indem ich die Ehre habe mit besonderer Hochachtung zu 
seyn — E[uer] W[ohlgeboren] verpflichteter Diener

Wien den 28ten Sept [ember] 1829 L. v. F.1 — —'
Auserdem zeigte er mir Briefe eet von S1 2 ----------
Früher liess ich mein Test [ament] unterfertigen-----------

und das zwar im Casino.3 Viele Leute lachten darüber und 
fanden es sonderbar; — wen[n] aber ein alter 70 jähriger Lump 
ohne Testament stirbt, und Alles in der grössten Confusion
lässt . . . .  das finden sie, — denn es ist gebräuchlich----------
’in der Regel und Ordnung.

1 Leopold von Ferstel.
2 Sedlnitzky, a bécsi rendőri főhatóság elnöke.
3 Lásd az 1829 raárc. 13-iki feljegyzést.
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[1829 november 30.] 30ten Bei Cr[escence] vorgefahren.
Der Portier winkte von weiten, kein Mensch vor — Wurde 

abgewiesen, wie ein wüthender Hund [225] (3 sor törölve)
In das Theater — ------ C[arl] lud mich zum Essen ein

auf den 6ten Decemb[er] (2 sor törölve)
TTheuerste beste Mutter,1 Mit Gottes Hilfe bin ich Wil

lens, und hoffe den 8ten meine Reise antreten zu können; in
dessen sollte meine Gesundheit bis dahin sich verschlimmern, 
und meine Kräfte nicht zunehmen, so muss ich leider auf 
meinen Lieblings Plan ganz Verzicht thun, — der Gedanke 
allein macht mich tiefsinnig und traurig, denn mein sehnlichster 
Wunch ist, nach Wien zu gehen um noch Einmal alle meine 
lieben Angehörigen zu sehen, und überhaupt eine Consultation 
der dortigen Ärzte über meine Gesundheit zu halten, da ich 
diess auf mein heiliges Wort versprach — Gottes Seegen 
mit uns.]a)

[1829 december 1.] lten Erzählt der alte ö t t v ö s 2 ’Er habe
gehört aus dem Mund des Palatin----------- ’Gr[af] Széchenyi
schreibe etwas, als Parodie der Reichsdeputation----------

[1829 december 2.] 2ten (2 sor törölve) — Langenau3 bei mir — 
was will der? —

[1829 december 6.[ 6ten Ziemlich gesund und froh, mit Arbeit 
ect Schlittschuhlaufen ect mein Leben bis heute zugebracht. 
Finde mich aus allen Weiber Gesellschaften ausgeschlossen — 
Allenthalben Soiréen : ich werde niergend empfangen —

Czir[a]ky — „Ja ich bin ein Dummer Mensch, ein unwissen
der, — hab’ ja den Walter Scott nicht gelesen“ — Glaubt sich 
deshalb ’gescheider und dünkt sich auf diese Art zu rühmen —, —

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Széchenyi levele Crescentia anyjához.
* Id. b. Eötvös Ignác (1763—1838) abaúji főispán és főpohárnok.
5 Langenau, Friedrich Karl Gustav (1782—1840) altábornagy, hadosztály- 

parancsnok Budán.
G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  k ö te t. 24
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F — 1 —1 sagt “Der arme Széchenyi ist ja wie ein ’geschreck
ter Haas, —

Morgen werde ich bei C[arl] Z[ichy] essen (1 sor törölve.) —
Morgen wird mein Buch2 angefangen gedruckt zu werden —

[1829 december 7.] 7ten Nach Ofen. (5 sor törölve.)
Abend Theater — C[arl] und Mutter in der Loge — Sie 

“Dieser Tagen sagte mir Cr[escence] ’Széch[enyi] ist doch der 
Beste Freund den ich habe —„ — Sie bemerkte zugleich, dass 
C[arl] um 10 Jahre jünger und Cr[escence] um 10 Jahr älter 
geworden ist. ( l 4/2 sor kivágva) [226] (V2 sor törölve.)

[1829 december 8.] 8ten Sende ich zur Cr[escence] die mir 
ein Medaillon zum Ansehen geschickt hat, — und das ich von 
einer 3ten Person nach Ihrem Tode bekommen soll, — und auf 
dem stehet

Nur Veredlung und Hungarns Wohl 
Sey der Zweck der uns verbindet — 

und dann 
Wenn alles wankt 
Bleibt Glauben

[1829 december 9.] 9ten In der Früh zurück nach Pest.

[1829 december 10.] Stoss stehen geblieben. lOten An Cr[es- 
cence] (3/4 sor törölve.) Rechnung eingesendet ect.

[1829 december 11.] Ilten [Bei Gyürky mich vorstellen Tassen. 
’Fachsen3 von Pest’, Ich möchte ihn gerne einladen, weise aber 
nicht ob ich ihm recht komme ect.

In der Loge bei der Kemnitzer damit Tadl — zum Schwei
gen4 gebracht werde. —]a)

a) A z o ld a lla p ra  jeg y ezv e .

1 Ferstl.
■* A H i t e l .
’ T. i. ilyfélével mentegetőznek, hogy nem hívják meg őt.
4 Kemnitzert felesége útján bírja rá, hogy a kaszinó-bérlet megszerzése 

ügyében hagyja abba működését.
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[1829 december 12.] 12ten (11/3 sor törölve)
Dr(törölve)1 erzählt mir von der ausnehmenden Vigilance 

der Politzey —. Forgács ist nur ein Bellegarde2 Denunciant —
bekannt als Schwachkopf----------- F[orgács] den Nádasdy als
Baron Triest kennt — wohnt bereits-------auf dem J. Platz
-------er sucht einen Mann im Casino — pour son usage“ —
ect — In Wien werden sie unruhig . . .  Sie hielten mich nicht 
für so consequent — — ’Ich bin die Seele von allem.4

Schlittschuh gelaufen — das Erstemal etwas mehr ä mon 
aise! —

[Bukowsky spielt ungemein gut Clavier.
Der Majestätsprocess5 in Hungarn 1795 par hasard in die 

Hände bekommen. Mit vielem Interesse gelesen. — Quelle 
horreur 6]a)

[1829 december 13.] 13ten Mich mit einem Holzhauer dispu- 
tirt, — der ganz recht hatte — ich schämte mich in der That, 
über mein ungerechtes und violentes Betragen.

Gräfinn St Keglevich7 umgeworfen, oder eigentlich aus dem 
Wagen herausgesprungen — Ich und Dr. Bene8 mich um sie 
angenommen. Diner im Casino —

Dr[escher] wieder menge Commissionen-------, es wird alle
Tage mehr verwickelt —.

Obrien ® gehet unter uns als ein Leichnahm. Ich gebe ihm 
nicht mehr als 6 Monate! —

[1829 december 14.] 14ten Soirée bei Cr[escenceJ. Wie ein Fest.

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Drescher.
2 Bellegarde August (1795—1873) Ferenc császár és király szárnysegéde.
3 Saját használatára.
1 Ebben igazuk volt.
5 A Martinovics és társai ellen lefolytatott felségsértési és hazaárulási pert. 
* Mily borzalom !
7 Gr. Keglevich Istvánnak (Gábor becsének) felesége.
8 Dr. Bene Ferenc egyetemi tanár vagy fia.
6 O’Brien, Johann Freiherr (1745—1830) nyug. tábornok 1830 febr. 27-én 

halt meg.
2 4
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Benahm mich vernünftiger1 — Sie ruhig und gelassen — (V4 sor 
törölve)

S. kam lange nicht — Z. bat mich zum Souper zu bleiben, 
. . . blieb bis 12 —. Kehrte mit resignation nach Hause. — [227]

An (törölve)1 2 kam des Morgens an. Nachmittag ging er 
nach Keszthely! Habe es ihm abgerathen — Szegedy3 * auch —
War nicht abzuhalten — ruit genus humanum·1 -------Helene
ist ihm gut — sie gaben sich rendez Vous auf den 15ten — 
Br hat recht. Er behauptet, L 5 weigere ihm seine Tochter, weil 
er mit mir gut ist — und weil er zu den Anglomannen über
ging —.

’Mérey6 7 einen Besuch gemacht — Le Chef der Kemnitze- 
rianer — und diese Kleinigkeit scheint genug zu seyn. — ’die 
ganze Cabale umzustürzen!

[1829 december 17.] 17ten Soirée bei Langenau1 —  viel mit 
Cr[escence] gesprochen . . .  Sie ist mein Freund aber sie liebt 
mich nicht — liebte mich nie — (3/4 sor törölve).

[1829 december 18.] 18ten kömmt Fl[orian] zu mir um 5 -  
Abends — um zu sagen Cr[escence] sei mit einem Sohn glück
lich entbunden.

Ich hatte unendliches Vergnügen . . . .  aber gar keine 
Angst für Cr[escence]

1 T. i. mint máskor.
2 Gr. Andrássy György. Erre nézve lásd Széchenyi 1829 októberi levelét 

Wesselényihez (Majláth kiadása I. k. 129. 1.)
3 Szegedy Ferenc (1787—1848) volt zalai követ, később septemvir és 

főispán.
1 Gens humana ruit (in vetitum nefas) Az emberi nem' rohan (a tiltott 

bűnbe). Horatius Carmen I. 3.
5 Gr. Festetics László haragudott akkor Széchenyire.
e Mérey László helytartósági tanácsos. I t t  célzás van a Kaszinó elhelye

zésére. Széchenyi amellett izgatott, hogy a Kaszinó vegye ki az akkor épült 
kereskedelmi palota (Lloyd-épület) I. emeletét. Sz. ellen két párt alakult: az 
egyik meg akart maradni a Vogel-házban; a másik a Kemnitzer-féle házat akarta 
kibérelni. Mérey László ez utóbbiakhoz tartozott.

7 A budai hadosztályparancsnok.
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[1829 december 19.] 19ten bei Wenkheim.1 icAa) ’Ich bin gegen 
Malerey Musik ect — denn wir haben so viel Andres noch in 
Ordnung zu bringen — wir haben nicht einmal ein Narren
haus!!! -------Sie waren ganz vertattert! — Sie1 erzählte mir
später, ’ich mache der Julie Forray den Hof, — und würde 
sie heiraten ect. Es empörte mich in der That —

[1829 december 20.] 20ten Des Morgens in Ofen, Cr[escencen] 
gehet es ganz gut — Ich habe gar keine Angst; begreife nicht, 
dass ihr etwas geschehen kann ect.

(l*/2 sor törölve) War bei der ’Politzey Giraffe, — so
heisst ihn f ő ----------- , (Franz Nadasdy) und ritt wieder über
den Stoss herüber.

Abends im Kaufmanns Haus2 . . . .  mit Valero menge 
gesprochen — qu’elle mer ä bőire!3 — Bei Gräfinn Tige4 Soirée 
wo ich eingeladen ward — und recht guter Laune gewesen bin.

[1829 december 21.] 21ten Mit namenlosen Schmerzen in allen 
Gliedern, —lebensmüde [228]b) und lebenssatt aufgestanden. — 
Mein Werk ’Hitel beendiget — sonst guter Laune. — Bekomme 
von C[arl] einige Zeilen ’dass Cr[escence] seit gestern V22 
bedeutend Fieber habe ect. . . . Sonderbar! Ich hörte es mit 
Gleichgültigkeit eines Wesens ’dem nichts schaden kann, — den 
kein Schmerz, keine Pein erwartet, die er nicht bis zum Grund 
schon gefühlt hätte —. Ich fühlte keine Bitterkeit, kein 
Zusammenpressen des Herzens . . . .  aber eine peinliche Weh-
muth —--------- ! [Es war mir als fiel ich in Ohnmacht, — als
lebte ich in Betäubung.]c) Späterhin ergriff mich wieder grosse 
Bangigkeit und Unruhe — und während ich diess nun schreibe bin
ich mehr todt als lebend---------- es könnte mir eine halbe Stunde
vor meiner Execution auf dem Schaffot nicht anders zu Muthe
seyn---------- , und ich wage nicht an den entsetzlichen Augenblick
zu denken, die bessere Hälfte meiner Seele etwa zu verlieren. —

a) K étszer a láh ú zv a . b) Az o ldalon  6 sor tö rö lve . c) A z o ld a lla p ra  jegyezve.

1 B. Wenkheim József és felesége, szül. Orczy Teréz bárónőé.
2 A régi Lloyd épület.
8 Milyen kényes dolog.
* Gr. Tige Lajosné, szül. Stössel Mária bárónő.
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Ungemeiner Sturm und Glatteis. Mit Mühe über den Stoss 
zu Fuss gegangen. Meine innere Unruhe wegen Cr[escencens]
Befinden nicht unterdrücken können----------- . Lasse durch L.
0[rtzy] hinsenden fragen . . . .  Antwort . . . .  “Gräfinn befände
sich besser----------- „Ein Stein von meinem Herzen gefallen
----------- recht guter Laune bei Feri 0[rtzy] gegessen. Gehe
Nachmittag zu C[arl] Z[ichy] und muss alles das, mit Fassung 
aus seinem Munde hören.

Crfescence] gehet es gar nicht gut. Gestern war sie bei
nahe */4 Stunden lang in einer Art von Ohnmacht . . . .  bekam 
sodann ein ungeheueres Fieber und Hitzen . . . .  Sie ist nahe 
daran ein Nerven Fieber zu haben, — bei der Julie1 war es 
Accurat so . . .  . Den Tag als sie2 niederkam beurlaubte sie 
sich von mir, — von uns allen . . . .  sie ist sicher, dass sie 
nicht mehr gesund wird . . . was mir aber am meisten Angst 
macht, sind ihre verglasten Augen----------- und ihre unend
liche Schwäche . . . i c h  b in  s e i t  d e m  s i e  n i e d e r k o m m e n  i s t ,  

n i c h t  a u s g e g a n g e n ,  K ö f f i n g e r 3 s a g t  a b e r ,  i c h  m a c h e  d i e  b e s t e n  

R a p p o r t e ,  s e y  d e r  g e s c h i c k t e s t e  S u b s t i t u t e  e c t .

Ich war drum und dran ’umzufallen . . . .  Bin gedanken
los . .  . und [229] abgestumpft über den Stoss zurück nach 
P e st-------.

Lange war ich nicht so heiter, wie gestern und heute----------
Ich habe die Freude, dass Cr[escence] alles glücklich über
standen hat, anticipirt----------- Bin noch erstaunt gefasst und
ruhig----------- und es ahnet mir “ich sammle Kraft den
fürchterlichsten Schlag aushalten zu können-----------

In der letzten Soirée bei L4 ---------------(11/2 sor törölve)
Gott! Deine Ratschläge sind unerforschlich----------- sie

drücken mich nieder — aber ich ehre sie!!!
Nun fängt erst der herbe Theil meines Lebens a n !-------

Bin ich nicht Schuld an dem frühen Ende dieses edlen Wesens? — a)

a) S zéchenyi a láh ú zása .

1 Crescentia mostoha leánya, gr. Hunyady Perencné, sz. Zichy Júlia grófné.
2 T. i. Crescentia.
s Köffinger Pál (1786—184?) Budaváros főorvosa és író (lefordította 

Kisfaludy Károly 1—2 drámáját is).
4 Langenau.
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[1829 december 22.] 22ten Cr[escence] eher übler----------------
Bekomme meine Bibel von der Efrz] H[erzogin] M1 zurück 

mit den kleinen Papierchen
[év. selon St. Math. chap. 22, v. 19—20—21—22.
1 Timoth. chap. 2, versets 1—2—3.
Tit. chap. 3, v. l . ] ^ 2

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Marie. Mária Dorottya főhercegnő visszaküldőbe főudvarmesternője útján 
Széchenyinek a neki kölcsönzött francia bibliát (Sainte bible, Paris 1819). 
A főudvarmesternő közölte Széchenyivel a főhercegnőnek ez alkalommal hozzá
intézett dec. 22-iki levélkéjét (billet) is. Ebben célzás van arra, hogy a biblia 
több helyen nincs felvágva és e helyekről — szerinte — három érdekes rész címét 
három keskeny papirszeletre jegyezve emlékül küldötte Széchenyinek, és meg
jegyezte, hogy Széchenyi részéről csak egy szép részletet talált megjelölve (de ezt 
nem határozta meg pontosabban). Széchenyi e papirszeleteket naplójába ragasz
totta. A megjelölt részletek a következők:

a) Máthé; Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki 
egy dénárt. És mondá nékik : Kié ez a kép és a felírás?

Mondának néki: A császáré. Akkor mondá nékik: Adjátok meg azért ami 
a császáré a császárnak; és ami az Istené az Istennek.

És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván őt, elmenének.
b) Timót: Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartassanak könyörgések, 

imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért.
Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas 

életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, 
ami megtartó Istenünk előtt.

c) Titus: Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságok
nak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek.

E részletek azt mutatják, hogy a nádor felesége nyilván így akarta az 
ellenzéki Széchenyit figyelmeztetni a felsőség (beleértve urát) tiszteletére. Nagyon 
valószínű ugyanis, hogy az anyjától, Württembergből hozott levelek célzást 
tehettek arról, hogy Széchenyi szabadon nyilatkozott előttük a nádorról. (Lásd 
az 1829 szeptember 9-iki feljegyzést.)

Széchenyi még az nap, dec. 22-én, megköszönte a főüdvarmesternőnek érte
sítését és kérte a főhercegnő részére köszönetének kifejezését és mentegetőzésé
nek előadását, hogy nem ez a rendes bibliája, hogy ebben nem egy. de sok 
helyet kis pontokkal jelölt meg és kérte az említett egy hely közelebbi megjelö
lését (Majláth B.: Gr. Széchenyi István levelei I. 137—8. 1.).

’ év(angelion) selon S(ain)t Math(ieu) chap(itre) 22, v(ersets) 19—20—21—22.
1 Timoth(ée) chap(itre) 2, versets 1—2—3. (Szent Pál levele Timóthoz.)
Tit(us) chap(itre) 3, v(erset) 1. (Szent Pál levele Titushoz.)
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[1829 december 23.] 23ten Cr[escence] gehet e s  vielleicht 
besser -----------

[1829 december 24.] 24ten Die Erz H[erzogin] nahm meine 
Antwort nicht übel a u f-----------

D’Alton will ich, — wieder [!]. seinen Willen, dienlich 
seyn! -------

3 Bögen sind vom Hitel heraus — Bin in unendlicher Angst, 
dass man es Suprimirt bis es heraus i s t -----------

Allenthalben gewinne ich an Consideration----------Bekomme
von allen Seiten . . . Belobungs Briefe------ Die Kaufleute----------
Bürger ect sprechen hoch von m ir----------- Eine Brücke soll
gebaut werden ’----------- Nur der Sz[écheny]i kann es aus
führen — das ist die allgemeine R ede!-------Und doch wie
unglücklich bin ich —? -------

Ob Cr[escence] besser ist, oder nicht, weiss ich nicht------
(1 sor törölve) —

Meine Sinne sind ganz eingeschlafen! —

[1829 december 29.] 29ten Die Ganze Woche, gearbeitet, — 
wenig froh gewesen — niergends [230] besondere Neigung für 
mich gefunden. Meine Sinne sind ganz eingeschlafen. Cr[escence] 
recht wohl — Mein Verhältniss mit ihr nimmt mit jedem Tage 
eine kältere prosaischere Wendung.

Mit A(törölve) wegen einer Schuld von seinen Schwestern
an die Hügel viel gezankt-------. Habe ihn aber eines Bessern
überzeugt. Ich erhöhte seinen moralischen Werth —

Waldstein einen Dienst geleistet. Bei Festetich1 · einer 
Declamation beigewohnt. — Im Theater eine Tragedie des Johann 
Mailath2 angesehen.

Mednyansky ist wegen Hormayr, so zu sagen in Ungnade —, 
Persönlichkeit!

Die Erzherzoginn erfuhr alles was ich wegen D’Alton gethan

1 Gr. Festetich Leó.
3 Gr. Mailáth Jánosnak nyilván egy fordításáról van szó. Ezidőtájt fordí

totta le Alfieri Vittorio olasz költő Agamemnon c. 5 felvonásos tragédiáját. 
A fordítás kézirata Széchenyihez került s ebből látható, hogy Mailáth azt Cres- 
centiának ajánlotta, mert elejére szonettet is írt, amelyben Creßcentiät Elektrá
hoz hasonlította.
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habe und thun werde. Sie sagt “Er ist ein prächtiger Mensch
-------ich habe ihn sehr gerne —, Der E[rz] H [erzog] soll
geschmeichelt seyn — — — wegen meinen Anfragen wegen 
der Brücke ect —

[29ten Abends las ich Edouard1 bei den Forrays----------
war dermassen über die Geschichte gerührt, dass ich es kaum 
auslesen konnte, — bin beinahe in ein ungemeines Schluchzen 
gefallen.] a)

[1829 december 30.] 30ten Soiree bei dem Erzherzog,2 zur wel
cher ich — wie gewöhnlich nicht eingeladen bin; und keiner
meines Gleichens \ -----Man betrachtet uns wie Hunde — Ein
hungari'scher Magnat, von 6, 7 Quadrat Meile Besitzthum ist ja 
nicht mehr als ein Lieutenant! — Es kränkte mich diese
Erniedrigung tief! — Ohne T ite l-------ist man im Lande bei
uns gar nichts!-------

Ich speiste zu Hause . . . Flforian] lässt sich ansagen, — 
um mir zu melden, dass der kleine Gy3 von der Cr[escence] um 
12 Uhr die Fraisen bekam und verschieden ist! C’est la premi
ere perte que le pauvre Cr[escence] a faite.4 Es durchzuckte
meine Nerven ein tödtender B litz ----------- Gott, wie lange
werde ich sie wieder nicht sehen!!

Nein, ich dachte nicht, dass das Leben so lang sei! —
Bekam von meinen [!] Bruder Louis und Gyurcsányi5 einen 

beehrenden Brief —. [231]

[1829 december 31.] 31ten —  Mit Resignation den Tag begonnen 
— aber wohl eingesehen, dass für mich nie mehr eine ganz 
glückliche Stunde schlagen wird —. Hungarn ist erdrückt, — 
meine Stimme verhallet, — meine Bemühungen werden keine 
Frucht tragen — ’Es war ein schöner Traum, —

a) Az o ld a lla p ra  jegyezve.

1 Durae (la duchesse) regénye (1825). Széchenyi olvasta már 1826 I. 8-án 
(lásd a 7. lapon), akkor más volt a véleménye.

5 József nádornál.
3 Crescentia legutóbb született fia.
1 Ez az első veszteség, amely szegény Crescentiát érte.
3 Gyurcsányi Gábor volt követ és nógrádi alispán.
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Mit Zittern bin ich im Begriff nach Ofen zu gehen —. 
Cr[escence] wird sich den Tod ihres Kleinen unendlich zu 
Gemüth nehmen-----------

Man erzählt sich’s allenthalben — C[arl] Z[ichy] käme 
gewise nach Wien —

Mérne ä Presburg on a la plus mauvaise idée de la societé, 
et surtout du ton des demoiselles de Pest.1 — —

War ich in Ofen bei C]arl] Z[ichy] ’Cr[escence] ist stumm 
und sieht starr vor sich hin — ihr Puls ist gereitzt, — ich 
fürchte mich sehr, e c t .-----------

Mit Seelen Qual — von der sich Wenige einen Begriff 
machen können, nach Hause gegangen — — Will morgen an 
Cr[escencens] Mutter folgenden Brief schreiben.

’Tiefverehrte Gräfinn, — Die Reinheit meiner Absicht 
entschuldige mich in Ihren Augen, dass ich an Sie zu schreiben 
mich erkühne; — ich meine es ehrlich, Gott ist mein Zeuge! — 
Ihre gute gute Tochter ist von Kummer und Schmerz, den ich
ganz theile, erdrückt----------- Sie will aber, wie ich höre, und
wie ich es nach Ihrer Sensibilität wohl selbst denken kann, 
durchaus keinen Trost annehmen —, diess kränkt mich bitterer, 
als wenn ich sterben müsste, und glaube, bei der edlesten rein
sten Freundschaft die ich Ihr und ihren Kindern bis zu meinen [!] 
letzten Athem Zug weihte und auch halten werde, das Recht zu 
haben Sie durch Ihre Verwendung zu bitten und zu ermahnen, 
zu beschwören, ’Sich ohne Murren und ohne Klage in Gottes 
ewige Rathschlüsse zu ergeben —, Der Allmächtige lenkt gewiss 
alles zu unserem Besten, — und oft wird das Bitterste der 
Born [232] aus dem der beglückendste Seegen für uns quillt —. 
Ich kenne so viele Mütter, die kein einziges Ihrer Kinder erhal
ten konnten — mein Freund W.1 2 ist der zwölfte----und einzig
Lebende von den 12 Kindern seiner Mutter;----------- das was
Ihre Tochter jetzt empfindet, empfand die Arme limai und lebt 
noch und lobt Gott. — Sie soll nicht minder gross und erhaben 
seyn ------- und soll bedenken, dass sie so vielen Menschen

1 Még Pozsonyban is a legrosszabb véleménnyel vannak a pesti társaságról 
és különösen a leányok társalgási módjáról.

2 Wesselényi.
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notwendig ist, die ohne ihr gewiss nie die Ausbildung erhalten 
werden, die nur sie ihnen geben kann. —

Ich lebe seit vielen Jahren freudenlos, und mit jedem Tag 
trübt sich meine Zukunft mehr, — gerne will ich aber noch 
mehr dulden, allen Genüssen des Lebens auf immer Lebewohl 
sagen, und nicht klagen, wenn nur Ihre liebe gute edle Tochter 
diessmal den Sieg über sich selber gewinnt, und sich aus Pflicht 
Gefühl, — und dem Wunsch von Selbst Veredlung, — wenn 
auch nicht zerstreut, aber doch tröstet und beruhiget. — Der 
kleine verher[r] lichte Engel ist nicht zu bedauern, er ist dort 
wohin wir nach so vielen herben und bitteren Augenblicken erst 
gelangen werden —. Diess ist meine Bitte. —

Gott segne Sie, tausendmal, inniget geliebte Gräfinn. Den 
3ten Jäner gehe ich auf einige Tage, in die Gegend von Waitzen, 
um die Rechte des Majors D’Alton zu verfechten. —

Es ist mir unangenehm und ungelegen genug, — ------- es
ist aber recht------ Ihre Tochter weiss von der ganzen Geschichte,
und ich hoffe den [!] armen Teufel endlich sein ganzes Vermö
gen zu retten —

Bin ich zurück, 6o hoffe ich endlich Ihre Tochter wieder zu 
sehen, dessen treuester und ergebenster Diener und Freund ich 
bis zu dem letzten Augenblick [233] meines Lebens bleiben 
werde. — Ich bin überzeugt, Sie werden an mich nicht irre und 
werden glauben, dass ich mit Ihnen fühle und leide, wenn ich 
auch etwas in die Welt gehen, und mich hie und da zeigen 
werde — ich muss es aber thun, um kein Gerede zu verursachen, 
am liebsten wäre ich von der Welt abgeschieden —

Gott mit Ihnen, — Vergessen Sie mich in Ihrem Gebet 
nicht und bringen Sie mich in das Andenken, des lieben guten 
Wesens, dem ich Alles Alles zu danken habe —

Glück viel Glück zum beginnenden Jahr.
Noch einmal Umvergebung wegen meiner Dreistigkeit — 

Diesen Brief übernahm Fl[orian] den Isten (oder 2ten) Jäner, 
um ihn auf eine geschickte Art, an die Mutter der Cr[escence] 
zu bringen. —
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Széchenyi ifjúkori művei.
1 .

(D e  L o h n t ,  J .  L . : 1 T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  E n g l a n d  (London, 1814) c. mű f o r d í t á s a .
Töredék.)

Angefangen den 12*™ Juny 1824 |

Competenter Richter? |

Anmerkung des Verfassers.

Dieses Buch über die Verfassung Englands, die durch eine 
neue Auflage hier dem Publicum angetragen ist, wurde zuförderst 
in franzöischer Sprache geschrieben und in Holland herausgege
ben. Mehrere Menschen fragten mich, wie ich den Gedanken haben 
konnte solchen Stoff zu behandeln. Eine der ersten Dinge, die 
die Aufmerksamkeit eines beobachtenden Ausländers in diesem 
Lande auf sich ziehen, ist die Sonderbarkeit dessen Gouvernements: 
ich war übrigens erst kürzlich Zeuge von den Missverständnissen 
(Unruhen), die durch eine geraume Zeit im Lande herrschten, in 
welchem ich geboren bin, und von der Revolution, mit der sie 
endigten. Szenen dieser Art, in einem, wiewohl kleinem Lande, 
welches aber unabhängig ist und die Grundursachen ihrer Be
wegungen in sich selber liegen hat, gaben mir die Gelegenheit, 
mit Anspruch, einen tiefen Blick, in den ersten wirklichen Grund
hebeln von Regierungen, zu werfen: Diesen Begebenheiten zu 
Folge, und auch vielleicht meinen mittelmässigen, natürlichen 
Talenten, war ich im Stande gesetzt, das Ziel, welches ich mir 
aufsetzte, mit einem erträglichen Erfolg zu erreichen. Ich war 
27 Jahre alt, wie ich das erstemal nach England gekommen bin; 
nach einem kaum jährigem Aufenthalt begann ich mein Werk zu

1 De Lolme, Jean Louis (1740—1806) genfi ügyvéd. Egy gúnyos röpirata 
miatt menekülnie kellett szülővárosából s 1867 óta Angliában élt. I tt  írta e híres 
művét az angol alkotmányról.
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schreiben, welches ich dann 9 Monate später herausgab, und ich 
war nach der Hand erstaunt, dass ich so wenige Fehler, einer 
gewissen Art, begangen hatte — ich war sicherlich glücklich, 
genug vermeiden zu können, in solchen Gegenständen tief ein
zudringen, mit den ich nicht hinlänglich bekannt gewesen bin.

Das Buch wurde wirklich mit schmeichelhafter Aufnahme 
auf dem Continent empfangen: denn aufeinanderfolgende Auflagen 
wurden davon gemacht. Und es fand sogar in England Gutheissung, 
selbst von Männern entgegengesetzter Parteyen: — welches in 
diesem Lande kein kleines Glück für ein Buch war, welches siste- 
matisierte Politik behandelte.

Zugebend, dass das Werk einigen Zusammenhang und Klar
heit hatte, sowie auch einiges Neues in dessen Grundschlüssen, so 
glaube ich, dass es von manchem besonderen Nutzen war, wenn 
der Zeitraum, in welchem es bekannt gemacht wurde, in Ombe- 
tracht gebracht wird — welcher eben der war, ohne indess, dass 
ich ihn mit Absicht gewählt hätte, wenn die Zwistigkeiten mit 
den Colonien, in England und in America eine ernsthafte Wen
dung nahmen. Ein Werk, welches eine theilweise, wenn auch nicht 
eine durchaus gründliche Wiederlegung der politischen Ansichten 
enthielt, mit deren Hilfe eine Theilung des Kriegs versucht werden 
sollte, eine Wiederlegung obendrein, die von Männern, mit den 
höchsten Ämtern bekleidet, bemerkt wurde, hätte dem Verfasser 
irgend eine Ermunterung verschaffen sollen: wenigstens hätte die 
Bekanntmachung dessen den Herausgeber in keine unangenehme 
Lage versetzen sollen. Wenn ich die Minister aufmerksam gemacht 
haben würde, wie meine vergrösserte englische Edition zur Presse 
fertig gewesen ist, dass ich mich, anstatt meine Theemaschine 
damit zu heitzen, da ich nicht die nötigen Mitteln hatte sie dem 
Druck zu übergeben — ich will nicht behaupten sagen zu können, 
was ihre Antwort gewesen wäre; ich bin aber fest überzeugt, 
dass, hätte man gleich triftige Gründe zu Gunsten für die Regie
rung des Landes, gegen republikanische Principien, Karl dem ersten 
gezeigt oder seinen Ministern, zu einer gewissen Zeit seiner Regie
rung, er gerne die Unkosten der Ausgabe auf sich genommen haben 
würde. In Ermanglung irgend einer Ermutigung von grossen Herren, 
und selbst von Buchhändlern, hatte ich meine Zuflucht zu einer 
Unterzeichnung: und dass ich auf diese Art in die Lage zu kom
men glaubte meinen Plan ausführen zu können, ist ein Beweis, 
dass ich damals von diesem Lande noch eine sehr unvollkommene 
Kenntniss hatte.

In Hinsicht von 2 Subscribtoren insbesondere, habe ich mich, 
ich gestehe es, ausnehmend hintergangen. Obschon alle die Buch
händler in London sich weigerten irgend etwas mit meinem Buch 
zu unternehmen, ungeachtet das franzöische Werk sehr gut be-
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kannt gewesen ist, und ich bereits gedacht hatte zu einer Unter
zeichnung meine Zuflucht zu nehmen — fand ich endlich zweye, 
die anjetzt. noch leben, die bereits eine Übersetzung anordneten 
— auf Anraten, wie sie mir sagten, eines edlen Lords, dessen 
Namen sie mir sagten, und der erst einige Jahre zuvor eine der 
höchsten Stellen unter der Krone bekleidete. Ich zahlte ihnen 
10 £, damit sie ihre angefangene Arbeit fallen Hessen, die ihnen 
bereits einige Ausgaben verursachte. Hätte der edle Lord mich 
mit seiner Unterzeichnung beehrt, ich würde die Grossmut und 
Munifizenz meines Gönners gerühmt haben, da er es aber für 
besser fand, es nicht zu thun, so will ich nur das bemerkt haben, 
dass seine Empfehlung meines Buchs an einem Buchhändler mir 
10 £ kostete.

Zur Zeit, als die obengenannte Unterzeichnung für meine 
englische Ausgabe angekündet ward — wurde von mir eine fran- 
zöische Auflage durch einen edlen Marquis verlangt —- damals 
bekleidet mit einer hohen Stelle im Stat, da durchaus bei keinem 
Buchhändler in London mehr eines zu bekommen war. Ich gab 
die einzige Copie, die ich hatte (die Consequenz war, dass ich 
eine ausleihen musste, um meine englische Herausgabe daraus 
zu verfertigen) und fügte hinzu, dass ich hoffte, [his Lordschip] 
Seiner Gnaden würden mich mit ihrer Unterzeichnung beehren. 
Indessen, meine Hoffnungen wurden auch hier vereitelt. Da ein 
[Gentleman] Edelmann, der noch jetzt in einer bedeutenden Stelle 
unter der Krone lebt, mir zufälliger Weise vor beiläufig einem 
Jahr gesagt hatte, dass der hier benannte edle Marquis, ihm 
meine franzöische Auflage geliehen hatte, so blieb mir kein 
Zweifel übrig, dass die Copie, die ich ihm übersendete, auch 
wirklich zu seinen Händen gekommen ist; ich erlaubte mir des
halb, ihm durch einen Brief, in das Gedächtniss zu bringen, dass 
für das besagte Buch nie bezahlt wurde — zu gleicher Zeit alle 
Entschuldigungen anführend, für die Freyheit, die ich aus der 
Ursache nahm, da mir die Umstände der Bekanntmachung meiner 
Englischen Auflage, nicht erlaubten eine einzige Copie zu ver
lieren. Ich muss seiner Gnaden, der obendrein ein Ritter des 
Hosenband Ordens ist, indessen die Gerichtigkeit widerfahren 
lassen, dass er nicht später als sechs Wochen hernach, für mich 
zwey halb Kronen, zu einem Buchhänder in Fleetstreet, sendete. 
Eine Lady brachte sie in einer Kutsche, und nahm ein Recepiss. 
Und weil sie, nach der Aussage des Buchhändlers ein hübsches 
Weib war, wiewohl kein Peeress, konnte ich mich kaum trösten, 
nicht selber zugegen gewesen zu seyn, um selber das Recepisse 
ihr aus zu stellen.

Zu gleicher Zeit, als ich von des edlen Marquis grosser 
Pünktlichkeit hier Erwähnung mache, glaube ich, wird mir’s er-

25G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i I I I .  kö te t.
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laubt sein, ein Wort über meine Verdienste zu sagen. Ich war
tete, bevor ich mich unterfing Seiner Gnaden zu beunruhigen, 
solange bis ich erfuhr, dass eine Pension von 4000 £ ihm bewilli
get wurde (Ich hätte wohl wünschen können, dass meine Gläu
biger, mir zu jener Zeit, dieselbe Gefälligkeit gezeigt haben 
hätten) — und ich gab ihm noch über diess Zeit das erste Viertel 
zu erheben.

Nachdem ich von den Vortheilen Erwähnung gemacht habe, 
mit dem mein Werk nicht beehrt wurde, ist es jedoch billig, dass 
ich auch jene hier anführe, mit denen es unterstützt ward. Vor 
das Erste haben Männer von hohem Rang, sowie es bereits schon 
gesagt wurde, sich herabgelassen, durch ihr Gutheissen es zu 
beehren; und ich ergreife diese Gelegenheit ihnen mein unter- 
thänigstes Anerkennen ihrer Güte hiemit zu erwidern. Für das 
Zweyte theilte ich mit den Buchhändlern, sobald die Schwierig
keiten, mit den die Bekanntmachung meines Buches begleitet 
gewesen ist, überwunden waren, den Gewinn, der aus dessen Ver
kauf quoll. — Diese Gewinne däuchten mir in der That unbe
deutend und zögernd.

Ich überzeugte mich aber, dass das die allgemeine Klage aller 
Kaufleute in Hinsicht ihrer Gewinnste gewesen ist, sowie auch 
die, aller grossen Männer, in Hinsicht ihrer Pensionen und Vor
teile. Nach dem Verlauf eines Jahres stieg der reine Überschuss 
der besagten Gewinne, im Verhältniss der Grösse der Arbeit, zu 
einer gewissen (ansehnlichen), (ziemlichen) Summe. Endlich muss 
ich zur Anführung der vielen Begünstigungen, die ich erhielt, 
das noch hinzufügen, dass mir das Geschäft, mein Buch zu ver
kaufen, erlaubt war, ohne dass, gegen mich die Einwendung, kei
nes regelmässigen Unterrichtes genossen zu haben, gemacht wurde, 
noch von der Inquisition belästiget geworden zu seyn. Mehrere 
(Viele) Schriftsteller hielten es für gut, in ihren Schriften, die 
nach ihrem Ableben ausgegeben wurden, die persönlichen Vortheile 
anzudeuten, mit dem ihre Werke begleitet geworden sind; ich 
habe darüber anders gedacht; und fürchtend im kommenden Theil 
meines Lebens vielleicht auf eine andere Art beschäftigt zu seyn, 
zog ich vor, jetzt der Vortheile und der Begünstigungen, die ich 
in diesem Lande fand, zu erwähnen, so wie auch mein Werk 
gedruckt zu sehen, so lange ich noch im Leben bin.

Ich wrerde dieser Erzählung, was auch der Leser darüber 
denken mag, noch einige Bemerkungen ernsthafterer Art hinzu
fügen — und das zwar zum Nutzen jener, die sich mit einigen 
Fähigkeiten ausgerüstet fühlen — und sich durch jene gekränket 
zu werden gestatten, die es in ihrer Macht haben, ihnen gelegen- 
heitliche Dienste zu leisten, von den sie aber vernachlässiget 
werden. Die Hoffnung, dass Menschen die geistes Eigenschaften
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eines anderen mit wirklichem Ernst unterstützen wollen, muss, 
im allgemeinen gesprochen, nothwendiger Weise hintergangen seyn. 
Das zu erzwecken, dass uneere Begriffe und Meinungen geachtet 
werden, und in dem Zirkel unserer Bekannten gutgeheissen, ist 
wohl der allgemeine Wunsch der Menschen. Diese Begriffe durch 
die Presse, oder auf anderer Art, weiter auszubreiten, wird ein 
Gegenstand wirklicher Ambition: doch ist diese Ambition nicht 
immer im Verhältniss mit den wirklichen Fähigkeiten derjenigen, 
die sie fühlen: sehr entfernt davon. Wenn es um das Gutheissen 
der Menschheit zu thun ist, so dünken sich alle, was der Unter
schied ihres Ranges auch immer sey, in der selben Laufbahn 
begriffen: sie betrachten sich als Kandidaten ein und desselben 
Vortheiles: hoch und niedrig, alle sind in dieser Hinsicht im 
Staat, man könnte sagen, von ursprünglicher Gleichheit; auch 
haben die, welche irgend einen Preis erringen können, von der 
Gunst der anderen, nicht viel zu erwarten.

Den Wunsch seine Gedanken mitzuteilen, und das Gutheissen 
des Publikums zu erhalten, war auch unter den grossen Männern 
des römischen Gemeinreichs sehr herrschend, und sodann auch 
unter den römischen Kaisern; wie sehr auch die Mitteln, dieses 
Ende zu bezwecken in jenen Tagen unvollkommen seyn mochten, 
wenn man sie mit denen vergleicht, der wir uns bedienen. Dieser 
Wunsch wurde gleichfalls unter mehreren Königen EurQpas be
merkt; um von andern Welttheilen nicht zu sprechen: ein langes 
Verzeichniss von königlichen Schriftstellern könnte leicht auf
gewiesen werden.

Es hatte auch nicht, als wir vermuthen können, jeder König den 
Wunsch, dass man seinen persönlichen Eigenschaften und Kennt
nissen huldige, der sich doch der Gefahr aussetzte eine öffentliche 
Probe davon zu geben. Ministers zeigten, besonders wenn sie ihre 
Stelle verloren hatten, nicht weniger Neigung als ihre Herren, der 
Menschheit einen Beweis ihrer Kenntnisse zu geben. Edle Per
sonen von alten Beschreibungen haben das Publicum mit gleicher 
Herablassung behandelt, und vermehrten die Kataloge. Und um 
von dem Lande, in welchem wir sind, zu sprechen, finde ich keine 
gegründete Ursache, es zu einer Ausnahme zu machen: und grosse 
Männer, die es bewohnen, und im allgemeinen jene, die an der 
Spitze des Volkes sind, haben ob dem Geschick ihrer Ausführungen, 
dem glücklichen Erfolg ihrer Reden, ihrer Gedichte, Libelle, Poems 
und ihrer Pamphlets, hinlängliche Besorgnisse.

Es wurden, zur Zeit, als ich die erste englische Auflage 
herausgab, diesem Werke mehrere Beifügungen hinzugethan. Nebst- 
bey wurde eine genaure Abtheilung der Kapiteln, mehrere neue 
Notaten und Paragraphen eingeschaltet; als zum Beispiel im 
IIten Kapitel des zweyten Buchs: drey neue Kapiteln das 15, 16,

2 5 *
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17 wurden demselben Buch hinzugefügt. Diese drey zugefügten 
Kapiteln, nachdem sie durch mich in franzöischer Sprache nie 
geschrieben wurden, sind in meiner in Amsterdam erschienenen 
3ten Auflage eingeschaltet und von einem bestimmten Menschen 
übersetzt worden, den der holländische Buchhändler datzu ge
brauchte. Ich habe nie eine Copie von der benannten Auflage 
gesehen, und kann deshalb nicht sagen, in wie weit, dem Über
setzer sein Werk gelungen seyn mag. Nachdem ich das Recht des 
Nachdrückens meines Buches aufgegeben habe, fügte ich noch vier 
neue Kapiteln hinzu (10, 11, Buch I; 19, 20, Buch II), um auf 
diese Art endlich Abschied davon zu nehmen; welches ich dadurch 
vollkommen ausführen will, dass ich vielleicht in einigen Monaten 
eine franzöische Auflage desselben Buchs herausgeben werde, 
welches ich, ich weiss gar nicht warum, nicht schon früher that, 
in welcher alle die so eben angeführten Hinzufügungen, von mir 
selbst übersetzt, eingeschaltet werden sollen.

In einer der vorhergehenden zugefügten Kapiteln, das 17,c 
Buch II. wurde Erwähnung von einem besonderen Umstand ge
macht, der der englischen Regierung eigen ist, wenn sie als eine 
Monarchie betrachtet wird, die Festigkeit der Macht, mit der die 
Krone ausgestattet ist. Es wurde als Beweis dieser besonderen 
Festigkeit das bemerkt, dass keiner der Monarchen, die jetzt in 
was immer für einen Theil der Welt gelebt hatten, im Stande 
gewesen sind, ihren Grund gegen manche mächtige Unterthanen 
oder gegen deren Bündnisse zu behaupten, ohne der Hilfe von 
regelmässigen Truppen gehabt zu haben, die sie zur immer
währenden Verwendung hielten; während es klar iet, dass die 
Macht der Krone von England, in diesen Tagen, nicht durch 
solche Mitteln aufrecht erhalten wird: auch hatten die Könige 
von England keine Wache von mehr als einigen hundert Mann, 
zu Zeiten war ihre Macht, und der Gebrauch, den sie von ihr 
manchmal machten, der gleich gestellt werden kann, der uns von 
den unumschränktesten römischen Kaisern berichtet wird.'

Es wurde gesagt, dass die Ursache dieser Eigenthümlich- 
keit der englischen Regierung in dem Umstand liege, dass die 
grossen oder mächtigen Männer in England in zwey deutlich ver
schiedenen Versammlungen getheilt sind, und zu gleicher Zeit, in 
den Pinzipien auf den, eine solche Theilung gegründet ist. Als 
ein weiterer Beweis von der hier erwähnten Festigkeit der Krone, 
könnte auch die Leichtigkeit angeführt werden und die Eigen
heit des Staates, mit welcher die Krone zu allen Zeiten im Stande 
gewesen ist, Privatunterthanen, wie sehr auch ihre Macht gross 
und gefährlich scheinen mochte, ihrer verschiedener Dienste zu 
berauben. Ein sehr merkwürdiges Beispiel dieser Art ereignete 
sich, wie der grosse Herzog von Marlborough plötzlich von allen
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seinen Ämtern entfernt wurde: folgende ist die Nachricht, die uns 
Dean Swift in seiner Geschichte der vier letzten Jahre der 
Regierung der Königinn Anna uns davon gibt.

„So dass sich die Königinn indes Nothwendig fand, durch 
das Entfernen eines Mannes von so grossem Kredit, sich auf ein
mal aller ihrer Schwierigkeiten zu entziehen: Seiner Majestät 
fühlten sich bestimmt, dieses Mittel, als das kürzeste und das 
sicherste, zu ergreifen; und Sie schickte, während ihrer Zurück
gezogenheit [Recess] um Weihnachten, dem Herzog einen Brief, 
durch welchen sie ihm mitteilte, dass sie ferner seine Dienste 
nicht mehr benötige. Es war in diesen gegenwärtigen Zeiten viel
leicht kein treffenderer Beweis um die Unbeständigkeit der Macht, 
die nicht auf Tugend gegründet ist, zu zeigen: und es dürfte eine 
Lehre für Fürsten sein, die in den Herzen ihrer Völker leben, 
dass die Macht eines Privatmenschen, wie sehr die auch durch 
unmässigen Reichthum unterstützt sey, durch ein wenig Festig
keit [resolution] in einem Augenblick verringet werden kann, 
ohne gefährliche Folgen nach sich zu ziehen. Und dieser Lord, 
der ohne allem Vergleich, der mächtigste Privat Mann [subject] 
in der Christenheit war, sah seine Macht, seinen Kredit, seinen 
Einfluss plötzlich schw'inden, und einige Freunde und Anhänger 
ausgenommen, wurde er von allen verlassen“ u. s. w. Buch I gegen 
dem Ende zu.

Die Leichtigkeit, mit der ein solcher Mann als der Herzog 
gewesen ist, entfernt wurde, hat Dean Swift durch die gesicherten 
Vortheile erklärt, dessen ein Fürst sich erfreut, der die Zuneigung 
seines Volkes besitzt, und durch die natürliche Schwäche der 
Gewalt, die nicht auf Tugend gegründet ist: diese sind indessen 
sehr unhinzureichende Erklärungen. Die Geschichte Europas, vor
maliger Zeiten, bietet eine Reihe von entgegengesetzten Beweise 
dar, und unendliche Beyspiele von Fürsten, die, oder immerwährend 
beschäftiget waren, den Ansprüchen [competition] von Unter- 
thanen im Felde zu wiederstehen, die mit den vorzüglichen Wür
den des Reichs bekleidet und sie im Punkt der Tugend keines
wegs übertrofen gewesen sind, oder aber, die in einem fortdauern
den Zustand von Knechtschaft unter irgend einem mächtigen Mann 
lebten, den sie nicht entfernen durften.

Einige Könige hatten endlich sogar Zuflucht zum Meuchel
mord [Assasination], so wie König Heinrich der dritte von Frank
reich, in Hinsicht der Herzogen von Guise: und dieses Mittel ist 
eine angenommene Methode der östlichen Monarchen; und es ist 
auch gar nicht erwiesen, dass sie immer anders handeln könnten. 
In England wurde zwar auch manchmal Krieg gegen den König 
geführt; hier ist es aber wesentlich zu bemerken, dass das nie
mals gethan wurde, ausser von solchen, die mit g e w i s e r  V e r s i e h e -
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r u n g  [positively] ein Recht an der Krone zu haben glaubten. 
Was den Cromwell anbelangt, wie er Karl dem ersten sich ent
gegenstellte, so war es (wie es jeder Mensch, der den Theil der 
•damaligen Geschichte von England gelesen hat), in des Königs 
eigenem Namen, dass er Krieg gegen ihn führte.
Juny 15 I Die Ursache der Sonderbarkeit, kurz der Pheenomen 
der englischen Verfassung, von der wir sprechen, liegt ohne Zwei
fel in der Form des englischen Parlaments und in der Theilung 
der grossen Männer, die in derselben stattfindet. Der Versuch 
einen Beweis dieser Behauptung auf eine andere Art zu geben, 
als durch Thatsachen, wie es in dem hier angeführten Kapitel 
geschah, würde in Schwierigkeiten verwickeln, dessen der Leser 
schwerlich bewusst ist. Die Wissenschaft der Politik ist im all
gemeinen, wenn man sie als eine g e n a u e  [exact] Wissenschaft 
betrachtet, dass heisst, als eine Wissenschaft, die eines wahr
haften Beweises fähig ist, unendlich tiefer, als es der Leser viel
leicht vermuthen dürfte. Die Kenntniss des Menschen, auf der 
eine solche Wissenschaft mit ihren vorläufigen Axiomen und Er
klärungen gegründet seyn sollte, blieb bis jetzt auf eine auffal
lende Art, unvollkommen: es wurde bis jetzt nicht einmal, von 
■dem immerwährenden menschlichen Phenomenon, das Lachen, eine 
erträgliche Aufklärung gegeben; und das mächtige verwickelte 
Gefühl, welches ein Geschlecht in dem andern erregt, bleibt gleich
falls ein nicht zu erklärendes Geheimniss. Um endlich diese A b 
w e i c h u n g  [dispersion], die für eine Vorrede gut genug ist, zu 
beenden, will ich das noch hinzusetzen, dass die, die sich mit 
dem Suchen von Beweisen, der oben angeführten politischen Theo
rien unterhalten wollen, hiedurch durch ein Feld von Bemerkungen 
geführt werden, die zu machen sie im Anfang kaum ahnden konn
ten; und sie werden auf ihrem Weg solche Beweise zu erreichen, 
finden, dass die Wissenschaft, gemeiniglich Metaphysik genannt, 
wenn man ihr auch Vieles zugesteht, dennoch nur eine sehr ober
flächliche ist; — und dass die Mathematik, — oder zum'wenig
sten die mathematischen Grundschlüsse, deren man sich bis jetzt 
bediente, nicht so vollkommen frey von Irrthum gewesen sind, 
als es gedacht wurde.*

* Gewisse Fehler, die nicht entdeckt wurden, sind in verschiedenen Fällen 
durch andere ersetzt worden, welche gleichfalls unbemerkt blieben. Von den dieser 
Auflage zugefügten vier Kapiteln enthalten, deren zwey, das 10te und l l te Buch I, 
unter anderen Gegenständen, auch einige B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  den  H o f  der  G erech 
t i g k e i t  [strictures on the courts of Equity], (der Tribunal der Billigkeit,) in wel
chem ich mich nicht hintergegangen zu haben, wünschte: — von den zwey anderen 
enthaltet das eine 19te Buch il, einige Bemerkungen, über die Versuche, die in manchen 
Gelegenheiten gemacht werden dürften, der Autorität der Krone neue Grenzen zu 
setzen; und in dem 20ten sind einige allgemeine Gedanken, über das Recht der 
B e s t e i e r u n g  [Taxation] angeführt ,und über den Anspruch der amerikanischen Colo-
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Die Verfassung von England.

ERSTES BUCH.

E i n l e i t u n g .

Der Geist der Philosophie, welcher die gegenwärtige Zeit 
vorzüglich auszeichnet, scheint jetzt, nachdem er eine Unzahl 
von Irrthümern, die der Gesellschaft nachtheilig sind, geläutert 
hat, gegen die G r u n d p f e i l e r  [principles] der Gesellschaft selbst 
gerichtet zu seyn; und wir sehen Vorurtheile schwinden, die zu 
bekämpfen in dem Verhältniss schwer ist, als es gefährlich ist, 
sie anzugreifen.'41

Diese steigende Freyheit der Meinung, der n a t ü r l i c h e  (not
wendige) [necessary] Vorläufer der politischen Freyheit, brachte 
mich zü dem Einfall, dass es dem Publicum nicht unannehmlich 
seyn dürfte, mit den Grundsätzen eine Verfassung bekannt gemacht 
zu werden, auf die das Aug’ der Neugierde jetzt allgemein ge
richtet zu seyn scheint, und die, obschon als ein Modell von 
Vollkommenheit hochgepriesen, von ihren Verehrern doch nur sehr 
wenig gekannt ist.

Ich bin dessen gewahr, dass man es für eine Vermessenheit 
halten wird, dass ein Mann, der den grössten Theil seines Lebens 
ausser England zubrachte, den A b r i s s  [delination] (Entwurf?) 
der englischen Regierung zu machen versuche — ein System,

nien in dieser Hinsicht. Alle weiteren Bemerkungen, die ich einstens noch über 
die englische Regierung machen dürfte, so als, es mit den anderen Regierungen 
Europas zu vergleichen, und zu untersuchen, was für ein Unterschied in den 
Gebräuchen der Einwohner dieses Landes aus demselben gequollen seyn mag, 
werden in einem neuen Werk erscheinen, wenn ich jeh unternehmen sollte, solche 
Gegenstände zu behandeln. Was ich hingegen in Hinsicht der amerikanischen 
S t r e i t i g k e i t e n  [disputes] in der Folge schreiben dürfte, wird in einem Werk ent
halten seyn, welches ich vielleicht mit der Zeit herausgeben werde, und zwar unter 
dem Titel „Histoire de Georges trois Roi d Angleterre“ oder vielleicht unter dem 
„Histoire d'Angleterre depuis 1 année 1765“ (das Jahr, in welchem die amerikanische 
Stempell-Gebühr auferlegt wurde) jusques á l’année — 178. — das Jahr mei
nend, in welchem der gegenwärtigen Zwistigkeit ein Ende gesetzt werden soll. 
Ein gewisses Buch in franzöischer Sprache über die Angelegenheiten der ameri
kanischen Streitfragen, wurde, wie man mir's erzählte, letzthin mir zugeschrieben, 
an welchem ich aber durchaus keinen Antheil habe.

-4) Da eine jede V o lk s m e i n u n g  [notion], die zur Stütze einer willkührlichen 
Regierung beitragen dürfte, durch dieselbe, zu allen Zeiten wachsam mit ihrer 
ganzen Kraft unterstützet wird so sind politische Vorurtheile die letzten, derer 
sich ein Volk, welches einer solchen Regierung unterworfen ist, befragen kann. 
Eine grosse Änderung hat indessen in dieser Hinsicht in Frankreich stattgefunden, 
wo dieses Buch zuerst bekannt gegeben wurde, und Meinungen werden alldort 
u n t e r s u c h t  [discuss] und L e h r e n  [tenet] zugestanden, die in den Zeiten Ludwig 
des XIV. glatterdings offenbar Gotteslästerung zu seyn, geschienen haben würden: 
auf dieses ist Anspielung oben gemacht.
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welches für so verwickelt gehalten wird, dass es nur durch solche 
begriffen und a u s e i n a n d e r g e s e t z t  [to develope] werden zu können 
scheint, die schon seit ihrer Kindheit in ihre Geheimnisse ein
geweiht wurden.

Doch bin ich, obschon ein Ausländer in England, ein Ein- 
geborner eines freyen Landes und den Umständen nicht fremd, 
die die Freyheit bestimmen und charakterisieren! Eben dieses 
Unverhältniss zwischen der Republik, deren Mitglied ich bin, und in 
der ich meine G r u n d s ä t z e  a u s b i l d e t e  [principles formed], und 
zwischen dem e n g l i s c h e n  R e i c h  [British empire], hat vielleicht 
ausschliesslich beygetragen, um mir meine politischen Nachfor
schungen zu erleichtern.

So als der Mathematiker, um die V e r h ä l t n i s s e  [proportions] 
besser zu entdecken, die er untersucht, damit anfängt seine G l e i 
c h u n g  [equation] von M i t w i r k u n g e n  [coefficient] und anderen 
solchen Wahrheiten, ohne sie ordentlich zu bestimmen, zu befragen, 
die nur verwirren — so dürfte es dem, der die Ursachen unter
sucht, die das Gleichgewicht einer Regierung hervorbringen, vor- 
theilhaft seyn, sie vorläufig entblösst von dem Apparatus der 
Flotten, Armeen, des ausländischen Handels, der entlegenen und 
ausgedehnten Besitzungen studieret zu haben — mit einem Wort 
befreyet von allen den glänzenden Umständen, die auf den äusseren 
Schein einer mächtigen Gesellschaft einen so bedeutenden Ein
fluss ausüben, ohne jedoch einen wesentlichen Zusammenhang mit 
dessen wirklichen Grundsätzen zu haben.

Es ist von der Leidenschaft der Menschen, das heisst, von 
Ursachen, die nicht zu ändern sind, dass die Bewegung der ver
schiedenen Theile des Staates abhängt. Die Maschin mag an 
Grösse verschieden seyn, ihre Bewegung und ihre Triebfedern 
weiden (verborgen) i n n e r l i c h  [intrinsically] dieselben verbleiben: 
und die Zeit kann auf keine Weise als verloren betrachtet wer
den, die datzu verwendet wurde, um sie in einem engeren Zirkel 
handeln und sich bewegen zu sehen.

Ich will noch eine andere Bemerkung Vorbringen, dass gerade 
der Umstand, dass ich ein Ausländer bin, mit einem gewissen 
Vortheil verbunden seyn könnte. Die Engländer selber (diese 
Bemerkung kann für sie nicht beleidigend seyn), die so zu sagen 
vom Eingang in das Leben über ihre Freyheit ein offenes Auge 
haben, sind vielleicht mit deren Genuss allzusehr vertraut, um 
mit wirklichem Ernste sich um die Grundursache derselben zu 
bekümmern. Nachdem sie eine praktische Erkenntniss ihrer Regie
rung erlangten, lange bevor sie darüber nachgedacht hatten, und 
nachdem sie diese Begriffe langsam und allmählich einsogen, 
betrachten sie sie, ohne endlich [rgend einem hohen Grad von 
Aufmerksamkeit [sensibility]; und sie scheinen mir in dieser
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Hinsicht dem e i n g e s p e r r t e n  (verschlossenen) [recluse] Bewohner 
eines Palastes zu gleichen, der vielleicht am wenigsten fähig ist, 
sich einen vollkommenen Begriff des Ganzen zu machen — und 
der die überraschende Wirkung von dessen Struktur und Höhe, 
niemals erfuhr — — oder, wenn sie erlauben, einem Mann, der 
immerwährend eine schöne ausgedehnte Szene vor den Augen hat, 
und es deshalb ewig mit Gleichgültigkeit betrachtet.

Ein Fremder aber, der mit einmal die verschiedenen Theile 
einer Verfassung ausgebreitet vor sich sieht, welche, während sie 
die Freyheit zu ihrer Höhe brachten, sich zugleich gegen unver
meidbar scheinende S c h w i e r i g k e i t e n  [inconveniences] sicherte, mit 
einem Wort, ein Fremder, der alles das sieht, was er von jeher 
für wünschenswerther hielt als für ausführbar, ist durch eine Art 
von Verwunderung ergriffen — und es ist nothwendig so stark 
durch Gegenstände getroffen zu seyn, um das allgemeine Prinzip 
ergründen zu können, das sie regieret.

Nicht, dass ich zu verstehen geben meinte, dass ich mit 
grösserem Scharfsinn als andere in die Verfassung von England 
eingedrungen sey: Mein ausschliesslicher Endzweck, den ich durch 
die oben gemachten Bemerkungen erreichen wollte, war der un
günstigen, obschon natürlich vorgefassten Meinung zuvorzukom
men: und ich hoffe, dass der englische Leser, wenn ich oder die 
G r ü n d e  [causes] behandeln werde, die Englands Freyheit ursprüng
lich hervorbrachten oder jene durch die sie jetzt aufrecht erhalten 
wird, meine Bemerkungen ihrer Neuheit und Sonderbarkeit wegen 
nicht verdammen wird, sondern wo sie der Geschichte und der täg
lichen Erfahrung widersprechen sollten. Von meinen Lesern im 
allgemeinen will ich aber das noch bitten, dass sie die Grund
sätze, die ich aufstellen werde, nur nach der Beziehung beurtheilen 
sollen, die sie auf die menschliche Natur haben; eine Bemerkung, 
die vielleicht die einzige wichtige ist, die bis jetzt von Schrift
stellern über Gegenstände der Regierung viel zu sehr vernach
lässiget wurde.

lstes K A P J T E L .

(Die Ursachen der Freyheit der englischen Nation. — Die Gründe der Verschie
denheit der englischen und der franzöischen Regierung. — In England v e r u r s a c h t e  
[created] die gnosse Macht der Krone unter den normannischen Königen eine 

E i n i g k e i t  [Union] zwischen dein Adelstand und dem Volke.)

17. Juny. | Die Römer, von allen Seiten durch die Barbaren an
gegriffen, und in die Notwendigkeit gesetzt den Mittelpunkt ihres 
eigenen Kriegs zu verteidigen, verhessen Grossbritannien sowohl, 
als mehrere andere ihrer entfernten Besitzungen. Die Insel sich so 
selber überlassen, wurde eine Beute der, die Grenze des Baltischen 
Meeres bewohnenden Nationen; die, nachdem sie die f r ü h e r e n
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E i n w o h n e r  [ancient habitants] (Uhrbewohner) vernichteten und 
sich einander gegenseitig lange b e l ä s t i g t e n  [to annoy], mehrere 
F ü r s t e n t h ü m e r  [sovereinghty] in dem südlichen Theil der Insel, 
gegründet haben, die späterhin England genannt, und endlich 
unter Egbert in ein Königreich vereiniget wurden.

Die Nachfolger dieser Fürsten, die Anglo Saxon Prinzen 
genannt, und unter denen Alfred der Grosse und Edward [the 
confessor] der Beichthörer vorzüglich g e p r i e s e n  [celebrated] sind, 
habe[n] während beiläufig 200 Jahren regiert; und obschon unsere 
Kenntniss, der hauptsächlichen Ereignisse dieser frühen Periode 
der englischen Geschichte, bis zu einem gewissen Grad genau ist, 
so haben wir doch nur u n s t ä t e  [vague] und unsichere Nachricht 
von der Beschaffenheit [nature] der Regierung, die jene Völker 
eingeführt hatten.

Sie scheint indessen nicht viel mehr Verwandtschaft mit der 
jetzigen Verfassung gehabt zu haben, als den allgemeinen Umstand, 
den in der That alle Regierungen, die von nordischen Völkern 
gegründet gewesen sind, gemein hatten, nähmlich einen König 
und einen Adelsstand [Body of nobility] zu haben; und die alte 
Saxon Regierung ist, die nur die Geschichte überbrachte (um 
mich der Ausdrücke des Sir William Temple über diesen Gegen
stand zu bedienen) gleich so vieler, alter, gebrochener, verlöschter 
Gemälde, die noch immer etwas von den Gebräuchen und Moden 
jener Zeiten vorstellen mögen, ohne indessen die echten Linien, 
Verhältnisse und Ähnlichkeiten derselben bezeichnen zu können. *̂

Es ist die Epoche [era] der Eroberung, in der wir die wirk
liche Begründung der englischen Verfassung suchen müssen. Von 
der Periode sagt Spelman, n o v u s  s e c t o r u m  n a s c i t u r  o r d o . B)

-d) Sehe die Einleitung zur Geschichte von England.
B) Sehe Spelman Of P a r l i a m e n t s .  Es war eine Lieblingsthesis von so vielen 

Schriftstellern, dass die Regierung der Sachsen, zur Zeit der Eroberung, auf keine 
Weise zerstöret worden sey: dass W i l l h e l m  der N o r m a n n e  den Thron gesetzmässig 
bestiegen sey, und dem Zufolge, den Verbindungen der sächsischen Könjge zuge
sagt habe; es wurden überhaupt mit Beweise und Grundschlüsse in Hinsicht des 
Wortes „Eroberung“ verwendet und gebraucht, welches, als sie sagten, in dem 
Feudal Sinn, nichts weiteres, als Aquisition, bedeute. Auf diese Meinungen beharrte 
man besonders in den Zeiten der Volksoppositionen : und es war in der That eine 
grössere Wahrscheinlichkeit des Gelingens vorhanden, — wenn man die Begriffe 
von gesetzlichen Ansprüchen und lang ohne bestehenden Gebräuchen, mit den das 
Volk ohnehin schon vertraut war, in demselben noch mehr erhöhte (bekräftigte),
— — als wenn man mit demselben, über die zwar nicht minder vernünftige, aber 
weniger bestimmte, und etwas gefährlichere Lehrsätze (Ansichten), [Doctrine] 
als die ursprünglichen Hechte der Menschheit und die Gesetzlichkeit einer unter
drückenden Regierung, zu allen Zeiten mit Gewalt sich entgegenstellen zu dürfen
— vernünftelt und unterhandelt haben wurde.

Wenn wir aber erwägen, dass die Art, wie eine öffentliche Gewalt in einem 
Staat gebildet wird, der wesentlichste Theil dessen Regierung ist — und dass in 
dieser Hinsicht, durch die Erroberung in England eine gänzliche Änderung ein
geführt wurde, so werden wir den Skruppel nicht mehr haben, zuzugestehen, dass
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Der Normannen Herzog William, nachdem er den Harold 
besiegt und sich der Krone bemächtigt hat, stürzte das alte 
Gebäude der Saxon Gesetzgebung um: er vertilgte — oder ver
trieb die vormaligen Besitzer des Landes, um ihre Besitzungen 
unter seinen Anhängern auszutheilen und führte das Feudalsystem 
ein, als das anpassendste in seiner Lage, und wirklich das aus- 
schlüsslich eine, von der er irgend einen Begriff, haben konnte.

Diese Art Regierung war die herrschende in beinahe allen 
übrigen Theilen Europa’s. Aber anstatt mit einem Schlag durch 
die Macht der Waffen, so wie in England begründet worden zu 
seyn, ward sie auf dem Continent, besonders aber in Frankreich 
nur durch eine lange Reihe von glücklichen Zufällen eingeführt 
— eine Verschiedenheit der Umstände aus der Begebenheiten 
entstehen sollten, die schwer voraus zu sehen waren, wie sehr 
wichtig- sie auch damals seyn mochten.

Die germanischen Völker, die über den Rhein gegangen sind, 
um Frankreich zu errobern, waren in einem bedeutenden Grad 
unabhängig: ihre Fürsten hatten keinen anderen Anspruch zur 
Macht, als ihre Tapferkeit und die freye Wahl des Volkes und 
als diese in ihren Wäldern nur eingrenzte Begriffe der könig
lichen Autorität erlangen konnten, so begleiteten sie ihre An

eine neue Regierung gegründet wurde, Nein, man könnte sagen, da beynahe das 
ganze Land Eigenthum damals andern verliehen, ein neues System von Kriminal 
Gericht eingeführt, überdiess sogar die Sprache der Gesetze geändert wurde, dass 
diese Revolution von einer solchen Art gewesen sey, dass man sie vielleicht mit 
keiner Geschichte irgend eines anderen Landes vergleichen könnte.

Einige sächsische Gesetze, die der Freyheit des Volkes vortheilhaft waren, 
sind zwar unter den Suecessoren von Wilhelm neuerdings begründet worden; die 
Einführung aber von einigen neuen Arten der Procedur in den Gerichtshöfen und 
von einigen Particular-Gesetzen, kann doch nicht, in solange die herrschende 
Macht in dem Staate dieselbe bleibt, für die Begründung einer neuen Regierung 
genommen werden; und als die besagten Gesetze neuerdings eingeführt wurden, 
die öffentliche Gewalt in England auf demselben Wege blieb, auf welchem die 
Erroberung es setzte, so waren sie eigentlich mehr die Modi(fi)cationen einer Angel
sächsischen Regierung, als dessen Vernichtung zu betrachten, oder aber, da sie 
von der sächsischen Regierung wieder angenommen wurden, so waren sie vielmehr 
Limitationen der Gesetzgebung, als die Wiederaufrichtung der Sachsen Regierung;

Da ich indessen durch zwey Autoritäten, derer ich oben erwähnte, zufrieden
gestellt bin (Spelman und Temple), so will ich bey der Untersuchung, über die 
prezise Gleichförmigkeit, oder Unterschied von zwey Regierungen, das ist, von 
zwey, idealisirten Systemen, die bloss in dem Begriff der Menschen ex is t ir en ,  mich 
länger nicht verweilen. Auch wünschte ich nicht, eine Lehre anzugreifen [explode], 
die nach der Meinung von manchen Personen, indem sie zur Sankzion und Würde 
der englischen Regierung viel beitragen soll, ihre Liebe und ihren Respekt für sie 
erhöht. Meinem Vorhabon soll es genügen, wenn der Leser so gefällig seyn will, 
mir zuzugeben, daes zur Zeit der Erroberung eine wesentliche Änderung in der 
damals bestehenden Regierung bewirkt wurde, und wenn er dem zu Folge geneigt 
sein wird die Beweise zu genehmigen (zuzugeben), die ihr alsbald vorgebreitet 
werden, dass diese Verlängerung, die Begründung der jetzigen englischen Consti
tution vorbereitet hat.
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führer, nicht so sehr in der Qualität von Unterthanen, als Mit
genossen von Eroberungen.

Übrigens war diese Eroberung nicht der E i n f a l l  [irruption] 
einer fremden Armee, die nur von befestigten Städten Besitz 
nimmt; sie war aber die allgemeine Invasion eines I l8 tenJuny 
Volkes, die neue Niederlassungen [habitations] suchte; und da 
die Zahl der Erroberer mit der der Eroberten im ziemlich glei
chen Verhältniss stand, die überdiess durch einen langen Frieden 
entnervt gewesen sind, so war dieser Feldzug [hereditariship] 
nicht früher beendiget, als auch die Gefahren schwanden und ihre 
Vereinigung vollendet wurde. Und sie trennten sich, nachdem sie 
unter sich die Landschaften teilten, die zu heben sie für gut be
funden hatten; und obschon ihr Besitz im Anfang nur unsicher 
[precarious] war. so hingen sie in dieser Hinsicht, was diesen 
Umstand anbetrifft, doch nicht vom Könige ab, sondern von der 
allgemeinen Versammlung des Volkes.0-*

Unter den (ersten) Königen des ersten Stammes wurden die 
Lehngüter, durch die gegenseitige Nachsicht [connivance] der 
Anführer, nur auf ein Jahr verliehen; späterhin wurden sie 
lebenslänglich gehalten (auf lebenslange gegeben). Unter den Ab
kömmlingen Karl des Grossen wurden sie erblich.0-* Und wenn 
endlich Hugo Capet seine eigene Erwählung zum Vorurtheil Karls 
von Lothringen bewerkstelligt hatte, indem er die Krone, die 
auch nichts weiter als ein Lehngut war, in seiner Familie erb
lich zu machen im Sinn hatte,*'-* begründete [establish] er die Erb- 
barkeit der Lehngüter als ein allgemeines Prinzip —; und die 
Schriftsteller bezeichnen (datieren) von dieser Epoche die voll
kommene Begründung des Feudal-Systems in Frankreich.

An der anderen Hand vergassen die Lehnsherren, die dem 
Hugo Capet ihre Stimmen gaben, die Vortheile ihrer eigenen 
Ambition nicht. Sie vollendeten den Bruch der schwachen Bände, 
die sie der königlichen Authorität untergeordnet hielten, und 
wurden allenthalben unabhängig. Sie liessen dem König keine 
Jurisdiction, weder über sie, noch über ihre Vasallen: sie behielten 
das Recht sich vor, gegeneinander Krieg führen zu können; und 
nahmen sich diese Freyheit, in manchen Fällen, sogar in Hinsicht

Ο  Die Lehngüter wurden ursprünglich „terrae jure beneficii concessae“ ge
nannt; und ee war eret unter der Regierung Karl des Dicken, dass die Benennung 
Fief, anfing in Gebrauch zu kommen.

D )  Apud francos vero, sensim pedetentimque, jure haereditario ad haeredes 
transierunt feuda; quod labente saeculo nono incipit, Sehe Feudum — Du Cange.

E)  Hottoman hat über jeden Zweifel in seiner Franco Gallia bewiesen, dass 
unter den zwey ersten Geschlechtern der Könige, die Krone von Frankreich wähl
bar gewesen sey. Die Prinzen der regierenden Familie hatten nichts anderes zu 
ihrer Gunst, als den Gebrauch einen aus ihrem Haus zu erwählen.



FÜ G G ELÉK 397

des Königs selbst;''’7 so, dass wenn auch Hugo Capet, dadurch, 
dass er die Krone erblich machte, den Grund der Grösse seiner 
Familie gelegt hat, und von der Krone selbst, er seine Auctorität 
dennoch nur wenig vergrössert sah, und kaum einen anderen Vor
theil, über die grosse Zahl von Souverainen, die damals in 
Frankreich wimmelten, errang, als eine nominal Superiorität.G7 
Die Begründung des Feudal-Systems in England war aber eine 
unmittelbare und plötzliche Konsequenz von der Erroberung, die 
sie errichtete. — Überdiess war diese Erroberung von einem 
Fürsten gemacht, der den grössten Theil seiner Armee in seinem 
eigenen Solde hielt, und an der Spitze eines Volkes gestellt 
geworden ist, dessen erb Souverain [hereditary sovereign] er war; 
Umstände, die der Regierung dieses Königreichs eine gänzlich 
verschiedene Wendung gaben.

Umgeben von einer kriegerischen, wiewohl besiegten Nation, 
hielt Wilhelm einen Theil seiner Armee auf den Beinen. — Die 
Engländer und die Normannen selbst haben sich empört, er zer
malmte beyde; und der neue König von England fand sich an der 
Spitze seiner siegreichen Scharen in den vortheilhaftesten Um
ständen ein uneingeschränkter [absoluter] Monarch zu werden, 
indem er mit zwey Nationen zu thun hatte, die wegen ihrer 
Feindschaft, die sie gegen ein ander hegten, unter einen gegen
seitigen Zwang lagen, und die durch die Errinnerung [sense] 
ihrer unglücklichen Versuchen von Widerstand überdiess gleich 
unterworfen gewesen sind; und seine Gesetze, die auf diese Weise 
unter Donner und Blitz, könnte man sagen, verkündet wurden, 
legten das Joch des Despotismus auf den Sieger sowie auf den 
Besiegten.

Er theilte England in 60,215 militärische Lehnen (Lehngüter), 
die alle von der Krone gehalten wurden, deren Besitzer, unter F) G)

F)  Vorzüglich hatte dieses statt, wenn der König sich weigefie Richter zu 
benennen, um einen Streit zwischen ihm und einer seiner ersten Barone zu ent
scheiden; der Letztere hatte dann das Recht Waffen gegen den König zu ergrei
fen; — und die untergegebenen Vasallen waren so unabhängig von ihren unmit
telbaren Herren, dass s:e verpflichtet gewesen sind, sie gegen die allerhöchste 
Herrschaft zu begleiten. Der H. Ludwig, obschon inseinen Zeiten die Macht der 
Krone bedeutend zugenommen hatte, war genötiget diese bey den Freyheiten der 
ersten Barone, sowie auch diese Verpflichtung ihrer Vasallen zu bekräftigen.

G) Die Grossen des Königreichs (sagt Mezeray) waren der Meinung, dass Hugo 
Capet mit allen ihren I n s u l t e n  zufriedengestellt seyn sollte, indem sie ihm die 
Krone auf den Kopf setzten. — Nein, d e Freyheiten, die sie sich herausnahmen 
(ihre Frechheit), waren so gross, dass er, als er dem Audebert, Vicegrafen von 
Periqueuz schrieb, um ihm zu befehlen, die Belagerung aufzuheben, die er vor 
Tours gelegt hatte, und ihn im Wege des Vorwurfs fragte, „Wer ihn denn eigent
lich zu einem Vicegrafen ernannt“, von dem Edelmann die stolze Antwort erhielt 
„Nicht Ihr, sondern jene, die Euch zu einem Könige gemacht haben, — Non par 
vous, mais ceux qui vous ont fecit roi.“



398 G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓI

Pein des Verlustes verpflichtet waren, bey dem ersten Signal, die 
Waffen zu ergreifen, und sich unter seine Standarte [banier] 
zu begeben: er unterwarf nicht allein das gemeine Volk, sondern 
selbst die Baronen, aller Strenge einer feudal Regierung. Er auf
erlegte ihnen sogar die tyrannischen Waldgesetze.H)

Er hat sich das Vorrecht angemessen Taxen (Steuern) auf
zuerlegen. Er bekleidete sich selbst mit der ganzen executiven 
Macht der Regierung. Was aber von den wichtigsten Folgen war, 
ist, dass er sich die ausgedehnteste gerichtliche Macht anmasste, 
indem er den Hof, der aula regis benannt war, errichtete; ein 
fürchterliches Tribunal, zu dem von allen Gerichtshöfen der Baro
nen appeliert wurde, und das als die letzte (höchste) Stufe [resort] 
über die Güter, die Ehre, das Leben der Baronen selbst entschied; 
— und welches — da es glatterdings ganz von den grössten 
Beamten der Krone gebildet war, die der König nach seinem 
Gefallen entfernte und den König selbst zu Presidenten hatte, 
den ersten Edelmann im Königreich unter derselben Control 
hielt, wie den niedrigsten Unterthan.

Auf diese Art fand sich das Königreich Frankreich, in der 
Folge einer langsamen und stufenmässigen Formation der Feudal- 
Regierung, in dem Ausgang von vielen, blosö nebeneinander ge
stellten Theilen zusammengesetzt, die keine gegenseitige Verbin
dung hatten. Da das Königreich von England im Gegentheil, in 
Folge einer plötzlichen und violenten Einführung desselben Systems, 
eine Zusammensetzung wurde, deren Theile durch die stärksten 
Bande vereinigt waren; und die königliche Authorität consoli- 
dirte durch ihr ungeheueres Gewicht, das Ganze in einen com
pacten unauflösbaren Körper.

Diesem Unterschied der ursprünglichen Verfassung von Frank
reich und von England, das heisst, der ursprünglichen Gewalt 
ihrer Könige, haben wir den mit dessen eigentlichen Ursachen 
so wenig analoguen Unterschied der beiden jetzt bestehenden 
Verfassungen zugeschrieben. — Das ist es, was uns die Auf
lösung eines Problems verschaff, welches, ich muss es eingestehen, 
mich lange verwirrte [perplex], und welche die Ursachen andeutet, 
warum von zwey Nachbar-Nationen, die beynahe unter demselben 
Himmelstrich leben, und dieselbe Abkunft haben, das Eine den 
Gipfel der Freyheit erreicht hat, indem das Andere stufenweise 
in eine unumschränkteste Monarchie versunken ist.

H )  Das Recht, Wild zu tödten, hat er sich ausschliesslich durch ganz Eng
land, Vorbehalten, und veranlasste die schärfsten Strafen gegen jene, die es ohne 
seiner Bewilligung überschritten. Die Unterdrückung oder vielmehr die Linderung 
dieser Strafen, war eine der Artickeln der Charta de Foresta, welche die Baronen 
nach der Hand, durch die Gewalt der Waffen erhielten. Nullus de cetero am ittat 
vitam, vel membra, pro venatione nostra. Kap. de Forest. Art. 10.
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In Frankreich war die königliche Gewalt in der That sehr 
unbedeutend; aber dieser Umstand war auf keine Weise der all
gemeinen Freyheit vortheilhaft. — Die Herren waren alles in 
allem — und die Masse der Nation war für gar nichts gerechnet. 
Alle die Kriege, die gegen den König geführt wurden, hatten 
nicht die Freyheit zu ihrem Endzweck — denn deren haben sich 
ihre Anführer ohnehin schon viel zu viel erfreut ·— sie waren 
Effecte von Privat-Ambitionen oder Capricen. Das Volk nahm an 
diesen Kriegen keinen Teil, als Verbündete um eine Sache, die 
allen gemein war, aufrecht zu erhalten; sie wurden zu den Stan
darten ihrer Anführer, mit verbundenen Augen und Sclaven dahin 
geschleppt. Ebenso hat, der Wiederstand, dessen Instrumente sie 
waren, niemals eine nützliche Folge zu ihrem Vortheil gehabt, 
auch hatte dieser Wiederstand nie einen Grundsatz von Freyheit 
hervorgebracht, welcher in irgend einer Art für sie passend 
gewesen wäre; denn die Gesetze, bey deren Kraft ihre Herren 
als Vasallen betrachtet wurden, hatten mit jenen keinen Zu
sammenhang, durch welche sie selber als Unterthanen gebunden 
gewesen sind.

Die niedrigeren Edelleute, die die Unabhängigkeit des höhern 
Adels theilten, vergrösserten durch die Wirkung ihrer Insolenz, 
den Despotismus von so vielen Suveränen; und das Volk, welches 
durch Leiden erschöpft, und durch Unterdrückung zur Verzweif
lung gebracht wurde, versuchte zu Zeiten sich zu empören. Da 
sie aber in so viele Theile [states] zerstückelt gewesen sind, so 
konnte sie über die N a t u r  (Ursache) und auch die Zeit ihrer 
Beschwerden, nie vollkommen Übereinkommen. Die Aufstände 
[.Insurrection], die allgemein hätten seyn sollen, hatten nur nach 
und nach und absonderlich [particular] statt. Zu glei- 119tenJuny 
eher Zeit fielen die Herren, die sich immer vereinigten, um ihr 
gemeines Interesse aufrecht zu erhalten, mit unwiederstehlichem 
Vorteil auf die immer getheilten Menschen; das Volk wurde auf 
diese Art theilweise durch Macht unter ihr voriges Joch gebracht; 
und die Freyheit, dieses kostbare Geschenk, die durch so viele 
glückliche Umstände gewährt seyn muss, ward allenthalben in 
ihrer Geburt schon gelähmt.^

Als denn endlich die verschiedenen Provinzen durch Erobe
rungen, durch Anheimfallen oder durch Traktate, mit den aus
gedehnten und immer wachsenden Besitzungen der- Monarchen I)

I)  Es ist in Mezeray zu sehen, wie die Fiammänder zur Zeit der grossen 
Eewolte, die, wie er sagt, durch den eingefleischten Hass der Edéin (Les gentils- 
hommes) gegen die Bewohner von Ghent, angefacht wurde, durch die Verbindung 
beynahe des ganzen Adels von Frankreich, zermalmt wurden. Sehe Mezeray, 
Regierung Karls des VI.
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wieder vereiniget·7'' wurden, waren die Vasallen ihres neuen Herrn, 
des Gehorsams bereits gewöhnt. Die unbedeutenden Freyheiten, 
welche die Städte imstande gewesen sind sich zu erhalten, waren 
durch einen Suverain wenig respektirt, der derenthalben keine 
Verpflichtung eingegangen ist; und da die Wiedervereinigungen 
zu verschiedenen Zeiten statthatten, so war der König immer 
im Stande gesetzt jede neu zugewachsene Provinz, mit der Macht 
derer, die er bereits besass, zu überwältigen.

Als eine weitere Folge der verschiedenen Zeiträume der Ein
verleibungen unterhielten die unterschiedlichen Partheien im König
reich keine Absicht, sich einander gegenseitig zu unterstützen.

J )  Das Wort Wiedervereinigung [re-union] (Einverleibung) drückt im fran- 
zöischen Gesetz oder .Geschichte „die Reduction einer Provnz zur unmittelbaren 
Dependenz von der Krone, aus. Die franzöischen Advocat™ waren zu allen Zeiten 
auffallend eifrig, für die Vergrösserung der Krone, ein Eifer, der nicht zu tadeln 
wäre, wenn er sich zu dem Behuff gezeigt hätte, um die ungesetzliche, zwar immer 
bestrittene Arietocratie zu unterdrücken, dass, wenn eine Provinz einmal in den 
Besitz der Krone kam, wäre es auch ein Privat-Dominium desselben gewesen, 
welches es schon besass, befor er den Thron bestieg, er auf immer e:nverleibt 
wurde; das Gesetz [Ordonance] von Mouline im Jahr 1566 gab diesen Grund
sätzen eine vollkommene Sanction. Die Einverleibung einer Provinz konnte ver
anlasst werden, erstens durch eine soeben erwähnte Ursache, nähmlich durch die 
Accession zum Thron des Besitzers einer Solchen: so wurden zur Zeit der Thron
besteigung Heinrich des IV. (da die Schwester des letzten Königs durch das 
Salic-Geeetz ausgeschlossen war) Navarra und Bearn cinverleibt. Zweitens durch 
die Felony des Besitzers, wenn der König durch d e Gewalt seiner Waffen im 
Stande war das von den durch ihn erwählten Richtern ausgesprochene Urtheil, 
aufzudringen: auf diese Art wurde auf die kleine Herrschaft Rambouillet von 
Hugo Capet Hand gelegt: wobey die Schriftsteller bemerken, dass es das erste 
einverleibte Gut gewesen sey; das Herzogthum der Normandie wurde späterhin 
eben auf dieselbe Art durch den Philip Augustus vom Johann König von England 
genommen, der wegen dem Mord des Arthur, Herzog von Britanny verurtheilt 
gewesen ist. Drittens durch den letzten Willen des Besitzers: Die Provence wurde 
unter der Regierung Ludwig des XI. auf diese Art einverleibt. Viertens durch 
gegenseitige [intermarriages] [Zwischenheiraten?] Heiraten; das war der Fall mit 
der Champagne unter Philip dem Schönen und mit der Bretagne unter Franz 
dem l ten. Fünftens durch Mangel von Erben aus demselben Blut, wie auch manch
mal durch Mangel von männlichen Erben; auf diese Art war die Burgund nach 
dem Tode Karl des Kühnen Herzog der besagten Provinz, von Ludwig den XI. 
in Besitz genommen. Letztlich durch Ankauf; so kaufte Philip von Valois das 
Baronat Montpellier; Heinrichder IV. das Marquisat Saluces; Ludwig der XIII. 
das Fürstenthum Sedan u. s. w.

Diese verschiedenen Provinzen, die mit anderen vereiniget oder auf eben 
dieselbe Art einverleibt wurden, und jetzt die franzöische Monarchie bilden, ver
liehen ihren respectiven Souverainen nicht nur verschiedene Titel, sondern unter
schieden sich auch untereinander in Hinsicht der Gesetze, die sie befolgten und 
die sie anjetzt noch befolgen: Die einen sind durch die römischen Gesetze rég ért 
und werden Pays de Droit ecrit genannt; die anderen hingegen folgen e:genthüm- 
liche Gebräuche, welche im Gang der Zeit niedergeschrieben wurden und Pays de 
Droit Coutumier genannt werden. In diesen Provinzen hatte das Volk zu gewissen 
Zeiten Freyheiten von ihrem Fürsten gekauft, die in verschiedenen Provinzen ver
schieden gewesen sind, je nach der Beschaffenheit der Bedürfnisse und des Gemüths 
der Fürsten, die sie vertheilten.
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Wenn einige ihre Freyheiten zurückverlangten, so hatten die an
deren, zur Unterwürfigkeit schon lange genötiget, die ihrigen 
bereits vergessen gehabt. Nebstbey waren diese Freyheiten wegen 
dem Unterschied der Regierungen, mit welchen die Provinzen 
vormals gehalten wurden, auch beynahe allenthalben verschieden. 
Der Umstand, der an einem Orte stattgefunden hatte, trug wenig 
Ähnlichkeit mit dem, der sich wo anders ereignete. Der Geist 
der Vereinigung [Union] war entschwunden, oder existierte eigent
lich niemals: jede Provinz in ihre eigene Grenze eingeengt, diente 
nur datzu, die allgemeine Unterwürfigkeit sicherer zu stellen; — 
und dieselben Ursachen, die dieses kriegerische und geistreiche 
Volk unter das Joch der Unterwürfigkeit brachten, trafen auch 
zusammen, um es unter demselben festzuhalten.

So unterging die Freyheit in Frankreich, denn sorgfältige 
Pflege und eine passende Lage mangelten ihr. Ganz seichte unter 
die Oberfläche der Erde gesetzt, wenn ich mich so ausdrücken 
darf, breitete sie sich gleich aus, und trieb manchen grossen Ast — 
wurde aber wieder ausgerissen, da sie keine Wurzeln fassen konnte. 
In England lag im Gegentheil der Saame tief, und schien im 
Anfänge, da er mit einem ungeheueren Gewicht bedeckt war, er
drückt zu werden — ; er vegetirte aber mit desto grösserer Kraft 
und sog eine reichere und ausgiebigere Nahrung ein; dessen Saft 
und Brühe wurden besser assimilirt und er penetrirte und füllte 
mit seinen Wurzeln die ganze Masse des Bodens. [Body of the 
soil.] Es war die übermässige Macht des Königs, welche England 
frey gemacht; denn eben dieses Übermass entflammte zum Geist 
der Einheit und des überdachten Widerstandes. Der König, weit 
ausgedehnte Ländereyen besitzend, fühlte sich unabhängig —; er 
zermalmte, mit den fürchterlichsten Vorrechten bekleidet, nach 
seinem Gutdünken, die mächtigsten Baronen des Reichs: es war 
also nur bey geschlossenen und zahlreichen Empörungen, dass 
sie seiner Tyranney widerstehen konnten; sie waren sogar ge
zwungen, sich das Volk zuzugesellen und sie Theilnehmer an der 
öffentlichen Freyheit zu machen.

Versammelt mit ihren Vasallen in ihren grossen Hallen, wo 
sie ihre Gastfreundschaft ausspendeten, von den Unterhaltungen 
civilisirterer Nationen beraubt, natürlich geneigt nebstbey über 
Gegenstände, mit den ihr Herz voll war, frey sich herauszulassen, 
musste ihre Unterredung natürlicherweise gegen die Ungerech
tigkeit der öffentlichen Impositionen [Auflagen], die Tyranney 
der Gerichtsproceduren — vor allen anderen aber, gegen die ver
hassten Waldgosetze gerichtet seyn.

Der Möglichkeit beraubt, über den Sinn der Gesetze nach
zugrübeln, dessen Ausdrücke prezis waren, oder vielmehr diese 
resource der Sophisterey verrachtend, waren sie natürlicherweise

26Gróf Széchenyi I s tv á n  nap ló i  I I I .  kötet.
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bestimmt, die ersten Prinzipien der Gesellschaft zu untersuchen: 
sie durchdachten die Fundationen der menschlichen Authorität 
und wurden überzeugt, dass die Macht, wenn ihr Object nicht 
das Wohl derer ist, die ihr unterworfen sind, sie nichts anderes 
als das Recht des Stärkeren sey, und durch die Anwendung eines 
ähnlichen Rechtes zurückgewiesen werden könne.

Die verschiedenen Klagen der Feudal-Regierung in England 
waren durch Besitzungen ganz gleicher Art verknüpft, — die
selben Maximen, die als wahr und richtig gegen die allerhöchste 
Herrschaft in Hinsicht der Herren eines h ö h e r e n  [upper] Lehngutes 
aufgestellt wurden, mussten auf gleiche Weise gegen den letzte
ren in Hinsicht des Besitzers eines k l e i n e r e n  [inferior] Lehngutes 
zugelassen werden. Dieselben Maximen wurden für den Besitzer 
eines noch unbedeutenderen Lehnguts angewendet; und sie erstreck
ten sich sogar auf den Freymann und den Bauern; und die Seele 
der Freyheit, nachdem sie die verschiedenen Zweige einer Feudal- 
Regierung durchdrungen hatte, fuhr sofort in allmählich homo
genem Kanälen sich Weg zu machen; sie bannte sich einen Durch
gang in die entfernsten Verzweigungen; und das Prinzip von 
ursprünglicher Gleichheit war allenthalben ausgebreitet und be
gründet. Ein geheiligtes Prinzip, das weder durch Ungerechtig
keit, noch durch Ambition verlöscht werden kann — das in jeder 
Brust lebt, und um zu wirken, nichts anderem bedarf, als unter 
den zahlreichen und unterdrückten M a s s e n  [classes] der Mensch
heit zu erwachen. Als aber die Baronen, die im Anfang wegen 
ihrem persönlichen Ansehen vom Souvérain mit Behutsamkeit und 
Achtung, in der Folge aber nicht mehr so behandelt wurden; und 
als die tyrannischen Gesetze des Erroberers noch tyrannischer 
gehandhabt wurden, da hatte die Verschwörung, der die allge
meine Unterdrückung den Weg bereits ausgleichte, auf der Stelle 
statt. Die Lords, die Vasallen, die niederen Vasallen, alle ver
einigten sich. Sie flehten sogar die Bauern und die Kleinhäusler 
um Hilfe an; und die stolze Verrachtung, mit der der Adel auf 
dem Continent die arbeitsamen Hände, die sie ernährten, belohnte, 
war in England durch die drückende Nothwendigkeit, der königlichen 
Authorität Grenzen zu setzen, gezwungen, nachzugeben.

Das Volk wusste hingegen aber auch, dass die Sache, zu 
deren Verteidigung sie beruffen wurden, allen gemein seye; sie 
wurden nebstbey gewahr, dass sie derer notwendige Stützen seyen. 
Durch das Beyspiel ihrer Anführer gelehrt, stipulirten sie Beding
nisse für sich selber: sie bestanden darauf, dass in der Zukunft 
ein jedes Individuum Anspruch haben soll durch das Gesetz be- 
schirrmt zu seyn; und so wurden jene Rechte, mit den die Lords, 
um der Tyranney der Krone zu wiederstehen, sich bekräftigten, 
ein Bollwerk, welches in der Folge ihre Macht begrenzen sollte.
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2»« KAPITEL.

(England halte einen zweyten Vortheil über Frankreich: es bildete einen unge
te ilten  Staat.)

20· Juny [ Es war unter der Regierung Heinrich des ersten, 
vierzig Jahre beläufig nach der Erroberung, dass wir die besagten 
Ursachen anfangen zu wirken, sehen. Dieser Fürst, der durch 
Ausschliessung seines älteren Bruders den Thron bestieg, sah ein, 
dass er keine anderen Mitteln hatte, seine Macht aufrecht zu erhal- 
ien, als wenn er die Affection seiner Völker g e w i n n e  [NB]; war 
aber zu gleicher Zeit dessen gewahr, dass es die Affection der 
gesammten Nation seyn müsste; er milderte deshalb die Strenge 
der Feudal-Gesetze nicht nur zum Vortheil der Lords, sondern 
fügte auch eine Bedingung der Charta [charter] bey, die er zuge- 
standen hatte, dass die Lords dieselben Freyheiten ihren respek- 
tiven Vasallen ertheilen sollen. Sorge wurde getragen, dass jene 
Gesetze des Erroberers, die das Volk am meisten gedrückt hatten, 
abolirt werden mögen."'1

Unter Heinrich dem zweyten schreitete die Freyheit noch 
weiter und die alte Art durch Geschworne (Jury) [Trial by Jury] 
verhört zu werden, die noch heutzutag ein der schätzbarsten 
Theile der englischen Gesetze ist, machte wieder, obschon nur 
unvollkommen, ihre Erscheinung.

Diese Ursachen aber, die unter den zwey Heinrichs, die bis 
zu einem gewissen Grade gerecht, und von grossen Fähigkeiten 
waren, nur stille und langsam wirkten, offenbarten sich mit einem 
Mahl unter der despotischen Regierung des Königs Johann.
22. luny I Dieser Fürst übte die königlichen Prerogative und 
die Waldgesetze bis zu einem Grad von ungewöhnlich [er] Strenge 
und sah bald eine Verschwörung gegen sich ausbrechen: hier 
müssen wir aber einen anderen Umstand bemerken, der vom 
höchsten Vortheil und nur England eigen ist.

England war nicht so wie Frankreich eine Zusammensetzung 
[aggregation] von verschiedenen Fürstenthümern; es bildete einen

a > Unter andern das Gesetz Curfeu [Curfew]. Es würde ein Stoff son
derbarer Untersuchung seyn, wenn man erforschen w'ollte, was die Anglo Saxon 
Eegierung mit dem Lauf der Zeit geworden wäre, und was, natürlicherweise die 
Regierung von England in dem gegenwärtigen Augenblick, seyn wrürde, hätte die 
Begebenheit der Erroberung nie stattgefunden; welche, indem sie ungeheuere, sowohl 
als ungewöhnliche Macht in dem Haupt des Feudalsystems zusammentrug, den 
Adel gezwungen hat, eine bestehende und aufrichtige Vereinigung mit dem Pöbel 
einzugehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die englische Regierung heute zu Tag 
dieselbe wäre, die lange in Schottland im Schwmnge war (die Oberhand hatte), 
wo der König und der Adel, vereinigt oder nach der R e i h e  [by turns] die ganze 
Macht des Staates w i l l k ü h r l i c h  a u s l e g te v  [engross] [NB], sowie in Sweden und in 
Dänemark, von wo (Länder w'oher) die Anglosaxone eigentlich gekommen sind.

2G*
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Staat, erkannte einen Meister (ein Haupt), einen allgemeinen 
Tittel. Dieselben Gesetze, dieselbe Art von Abhängigkeit, folglich 
auch dieselben Meinungen und dieselben Interessen herrschen durch 
das ganze Land. Von den äussersten Enden konnte zu allen Zeiten 
das Königreich sich vereinigen, um dem Vorschreiten einer un
gerechten Macht Dämme zu setzen. Vom Fluss Tweed nach Ports
mouth, von Yarmouth bis zum Land’s- end war alles in Bewegung: 
Die Unruhe nahm wegen der Entfernung, — sowie wie die wogen
den Fluthen einer ausgedehnten See immer mehr und mehr zu: 
— und der Monarch, sich selber überlassen, aller Mitteln beraubt , 
sah sich durch eine allgemeine Verbindung seiner Unterthanen 
won allen Seiten angegriffen.

Nicht früher war das Banier gegen Johann erhoben, als selbst 
seine Höflinge ihn verhessen. In dieser Lage, keinen Theil seines 
Königreichs weniger gereitzt gegen sich selbst findend, als den 
andern, keine getrente Provinz besitzend, die er durch Versprechen 
der Vergebung zu seiner Vertheidigung hätte an werten können, 
und durch das Verheissen von besondern Concessionen, die die 
triviale, aber nie fehlschlagende Hilfe der Regierungen ist, war 
er mit sieben seiner Begleiter gezwungen, all’ d[e ihm übrigblieben, 
sich der Disposition seiner Unterthanen zu übergeben: und er 
Unterzeichnete in Running-Mead die charta des Waldes [charter 
•of the forest] zugleich mit dem andern merkwürdigen Gnaden- 
Brief, der wegen seiner höheren und ausgedehnteren Wichtigkeit 
Magna Charta genannt ist.

Durch den ersten (Gnaden-Brief) wurde der tyrannischeste 
Theil der Forest laws abgeschafft. Durch den letztem war die 
Strenge der Feudal-Gesetze zum Vortheil der Lords höchlich ge
mildert. Allein mit diesem war dieser Gnaden-Brief noch nicht 
abgethan, — es wurden auch Bedingungen zu Gunsten der ver
schiedenen Verkörperungen des Volkes 'stipulirt, die beygetragen 
hatten es zu erlangen, und die mit dem Schwert in der Hand 
darauf drangen, dass auch sie der Sicherheit theilhaftig werden 
sollten, die er zu geben gemeint war. — Hierdurch wurde durch 
die Magna Charta eingeführt, dass dieselben Dienstverpflichtungen, 
die zum Vortheil der Baronen nachgelassen wurden, auch zu Gunsten 
ihrer Vasallen nachgelassen werden sollen. — Dieser Brief begrün
dete überdiess die Gleichheit der Gewichter durch ganz England; 
er befreyte die Handelsleute von willkührlichen Auflagen, und gab 
ihnen die Freyheit im Königreich nach ihrem Wohlgefallen ein 
und auszugehen: er erstreckte sich bis zu den niedrigsten Klassen 
des Staates, — indem er das Gesetz enthielt, dass der villain 
oder Knecht nicht mehr dem Verlust seiner Feldwerkzeuge aus
gesetzt seyn soll. — Endlich, durch den 29ten Artickel desselben 
Freybriefes, ward auch das einregistrirt [enacted], dass kein
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Mensch [no subject] verbannt oder in was immer für eine Art 
belästiget werden soll, weder in seiner Person, noch in seiner 
Habe, als durch* das Rechterkenntniss seiner Peers, nach dem 
Gesetz des Landes:c> Dieser Artikel ist so bedeutend, dass man 
sagen könnte, dass er die ganze Absicht und den ganzen End
zweck der politischen Gesellschaften in sich fasse — und die 
Engländer würden von dem Augenblick ein freyes V o l k  gewesen 
seyn — wäre der Unterschied, Gesetze zu machen und Gesetze 
zu handhaben, nicht so unendlich gross.
23· Juny I Aber obschon dieser Charta die meisten jener Stützen 
fehlten, die notwendig waren, um ihr Respeckt zu verschaffen, 
obschon sie den Armen und Verlassenen keine gewisse und gesetz
liche Methode zusicherte, ihrer Handhabung sich zu erfreuen 
(Vorkehrungen, die bloss nach unzähligen Überschreitungen [Trans
gressions] im Gang der Zeit getroffen werden konnten), so war 
sie dennoch eine unendliche Vorrückung, gegen die Begründung 
der öffentlichen Freyheit. An die Stelle der allgemeinen Maximen, 
im Betreff der Rechte des Volkes und der Verpflichtungen des 
Fürsten (Maximen, gegen welche die Ambition sich immer reibt, 
und die sie sogar manchmal offen und ganz und gar abläugnet) 
wurde hier ein geschriebenes Gesetz verordnet, das heisst, eine 
Wahrheit, die von allen Partheien als solche anerkannt wurde, 
und die der Stütze von Beweisen nimmermehr bedurfte. Die Rechte 
und Freyheiten eines jeden Individuums [der 16, p.] sowohl in 
seiner Person, als seinem Vermögen, wurden angenommene Axio
men. Die Magna Charta, die im Anfang mit so grosser Solem- 
nität geordnet und sodann mit dem Anfang jeder neuen Regierung 
bestättiget wurde, war, so zu sagen eine allgemeine Banier, die 
immerwährend zur Vereinigung aller Klassen des Volkes, ent
faltet blieb —; und der Grund ward gelegt, aus dem jene billigen 
Gesetze entstanden, welche dem Armen und Schwachen nicht 
weniger Beystand anbieten, als dem Reichen und Mächtigen. d)

<’) I tt  megjelölte, hogy idézni kell a magna charta 29. pontját.
<0 Der Leser, um von der Wirklichkeit der Ursachen, denen die Freyheit 

von England zugeschrieben wurde, vollkommener überzeugt zu seyn, sowie von 
der Wahrheit der zu gleicher Zeit gemachten Bemerkungen über die Lage des 
Volkes in Frankreich, braucht nur den grossen Gnaden-Brief [great charter], der 
in seinen Versorgungen [provisions] so ausgedehnt, und in dem die Barone selbst 
zu Gunsten ihrer Knechte Stipulationen machten, mit dem Tracktat zu vergleichen, 
der zwischen Ludwig dem XI. und mehreren Prinzen (Fürsten) und Peers von 
Frankre'ch geschlossen wurde, dessen Tittel folgender i s t : ,.Ein Tracktat geschlossen 
zu St Marc zwischen den Herzogen, von der Normandie, von Kalabrien, Bre
tagne, Burgund, Auvergne, Nemours; den Grafen Charolois, Armagnac und St. Pol 
und anderen Fürsten von Frankreich — die, um das allgemeine Beste zu unter
stützen, sich erhoben haben, von der einen Seite; und König Ludwig derjXI. von 
der anderen. October 29 1465. In diesem Tracktat, der geschlossen wurde, um einen 
Krieg zu beendigen, welcher der Krieg für das allgemeine Wohl [pro bono publico]
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Die Uneinigkeiten, die zwischen dem König und den Edlen 
entstunden, machten unter der langen Regierung Heinrich des III. 
aus England eine Szene von Konfusionen.

Unter dem Wechsel [vicissitude], welchen das Glück des 
Krieges in ihrem gegenseitigen Streit hervorbrachte, wurde das 
Volk seiner Wichtigkeit immer mehr und mehr gewahr — und so 
wurden es, natürlicherweise der König und auch die Baronen. 
Wechselweise von beyden Partheien geschmeichelt, erhielten sie 
nicht nur die Bekräftigung der Magna Charta, sondern auch die 
Zugabe (Zulassung) von anderen Vorrechten, durch die Statuten 
von Merton und von Mariebridge. Aber ich eile, um die grosse 
Epoche der Regierung Eduard des ersten zu erreichen; ein Fürst, 
der wegen seinen vielen und vernünftigen Gesetzen, der englische 
Justinian benannt wurde.

Eduard, der mit grossen natürlichen Talenten begabt, einem 
Fürsten folgte, dessen Regierung seiner Schwäche und Ungerech
tigkeit wegen unglücklich gewesen ist, war dessen inne, dass nichts, 
als die strengste Handhabung der Gesetze, einerseits die Edlen, 
die die Unruhe der vorigen Regierung aufrührerisch machten, 
beugen, und andererseits das Volk durch die Sicherstellung des 
Eigenthums der Individuen beruhigen und versöhnen könne. Zu 
diesem Endzweck machte er die Rechtsgelehrtheit zu dem vor
züglichsten Ziel seiner Aufmerksamkeit: und sie nahm unter sei
ner Sorge dermassen zu — — dass die Art der Procedur [mode 
of proces] bestimmt und befestigt wurde: Der Richter Haie gehet 
eben zur Behauptung, dass die englischen Gesetze auf einmal, 
et quasi per saltum, zur Vollkommenheit gelangten, und dass in 
denselben in den 13 ersten Jahren der Regierung Eduards mehr 
Verbesserungen gemacht wurden, als alle die Jahre seit seiner 
Zeit bewerkstelligen (hervorbringen) konnten.

Was aber diese Ära am interessantesten macht, ist, dass in 
ihr das erste Beyspiel von Zulassung der Deputirten von Städten 
und Burgen in das Parlament stattfi ndetU

Eduard, immer in Kriegen oder gegen Schottland oder gegen 
den Continent verwickelt, sah seine Besitzungen merklich ver- 
schmählert, und war oft in die drückendste Noth versetzt. Und 
obschon er sich, in der Folge des Zeitgeistes, manche Ungcrech-

benannt gewesen ist, wurden ausser in Hinsicht der Privatmacht [ particular] 
einiger Lords gar keine Preyheiten (Vorrechte) [provisions] gestattet, nicht ein 
Wort zum Vorteil des Volks wurde angeführt. —· Dieser Tracktat kann in voller 
Ausdehnung in den Pieces justificativee, die den Mémoires de Philippe de Comines 
beygefügt sind, gesehen werden.

N o t a  e) Ich meine ihre gesetzmässige Zulassung, denn der Earl von Lei
cester, der während einem Theil der letzten ßegierung die höchste Macht usur- 
pirte, hatte solche Deputirte früher schon in das Parlament berufen.
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ligkeiten erlaubte, so merkte er doch wohl, dass es unmöglich 
sey einen allgemeinen Druck den Edeln und dem Volke aufzu
erlegen, die es so gut verstunden in einer Sache, die allen gemein 
war, sich zu vereinigen. Um also Subsidien zu erlangen, war er 
gezwungen sich einer neuen Methode zu bedienen und zu trachten, 
durch das Zusagen des Volkes das zu erhalten, was seine Vor
gänger bis damals von ihrer eigenen Macht erwartet hatten. Die 
Sheriffs waren beordert, die Städte und die Burgen der verschie
denen Landschaften, einzuladen Deputirte in das Parlament zu 
senden; und es ist von diesem Zeitraum, dass wir den Ursprung 
des Hauses der Gemeinde [Gemeinen] zu rechnen haben/’

Es muss übrigens zugestanden werden, dass die Deputirten 
des Volks im Anfang keine sehr grosse Authorität besassen. Sie 
waren sehr weit, die ausgedehnten Vorrechte zu geniessen, die in 
diesen Tagen das Unterhaus zu einem eollateralen Theil der Regie
rung constituiren; sie waren in jenen Zeiten glatterdings nur 
beruffen, um des Königs Bedürfnisse zu versehen —, und um die 
Resolutionen des Königs und der Versammlung der Lords, zu 
genehmigen. 9) Es war nichts destoweniger ein grosser Gewinn, 
das Recht erhalten zu haben, ihre Beschwerden in einem Körper 
versammelt auf eine gesetzliche Art anbringen zu dürfen — anstatt 
der gefährlichen Zuflucht zu Aufständen, ein ordentliches Mittel 
erlangt zu haben, die Bewegungen der Regierung zu influencieren, 
und dadurch ein Theil derselben geworden zu seyn. Was immer 
für ein Nachtheil die Stelle bezeichnen soll, die zuerst den Repre- 
sentanten des Volks angewiesen ist — sie wrird bald durch den 
Überschwung, den das Volk nothwendigerweise bekommen muss, 
in das Gleichgewicht gebracht seyn, wenn es vermögend gemacht 
wird, mit Methode, vorzüglich aber mit Zusammenhang, sich zu 
bewegen und zu handeln/1-'

N o t a  f )  1295.
N o t a  g )  Das Ende der Vorladungen an die Lords lautete: ,,de arduis nego

tiis regni tractaturi, et consilium impensuri, an die Gemeinden hingegen „ad 
faciendum et-consentiendum. Die Macht, deren sich d:ese Letzteren erfreuten, war 
sogar kleiner, als sie von dem Sinn der ihnen gesendeten Vorladungen hätten 
erwarten können: „In den meisten alten Statuten sind sie nicht einmal 
genannt: und in mehreren, in welchen von ihnen Erwähnung gemacht wird, sind sie 
bloss als Supplikanten unterschieden, da der Beyfall [assent] der Lords im Wieder
spruch mit der Bitte [request] der Gemeinen ausgedrückt ist.“ Sehe in dieser 
Hinsicht die Vorrede der Sammlung der Statuten im Umfang, durch Ruff head — 
und die dort angeführten Authoritäten.

N o t a  h )  Frankreich hatte zwar auch in derselben Art als England ihr 
Parlament gehabt hat, eine Versammlung der allgemeinen Stände [general estates] 
des Königreichs; es waren aber nur die Deputirten jener Städte, die unmittelbar 
unter die Herrschaft der Krone gehörten, — das ist „eines sehr unbedeutenden 
Theils der Nation, die unter den Nahmen, dritter Stand, — in jene allgemeine 
Versammlungen zugelassen wurden; und es ist leicht zu begreifen, dass eie in 
einer Versammlung von Souverains keinen grossen Einfluss haben konnten, die
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Und diese Freyheit Representanten benennen zu dürfen, so 
unbedeutend sie damals auch scheinen mochte, offenbarte sich 
alsbald durch die wichtigsten Folgen. Trotz seines Widerwillens 
und nach vielen Ausflüchten, deren ein so grosser König unwürdig 
geworden ist, ward Eduard endlich doch gezwungen, die Magna 
Charta zu bestätigen; er hat sie sogar l l mal während seiner 
Regierung bekräftiget! Es war überdiess auch das eingeschaltet 
[enacted], das alles, was nicht in ihrem Sinn gethan werden 
dürfte, null und nichtig sey; — dass sie in allen Kathedralen 
zweymal des Jahrs gelesen werden soll; und dass derjenige der 
Strafe der Excomunication ausgesetzt sey, der sich unterfangen 
sollte, sie zu violierenT

Und er umwandelte [convect] endlich ein Vorrecht, dessen 
die Engländer sich nur mit Ungewissheit erfreuten, in ein begrün
detes Gesetz; und er decretirte in dem Statut, de Tallagio non 
concedendo, dass ohne der vereinigten Genehmigung der Lords 
und der Gemeinen weder Taxen gesetzt, noch Steuern erhoben 
werden sollen/''’ Ein äusserst wuchtiges Statut, das, I 24· Juny 
in Verbindung der Magna Charta, die Grundlage der englischen 
Constitution bildet. Und wenn die Engländer der Letzteren die 
Origine ihrer Freyheit zuzuschreiben haben, so haben sie dem 
Ersteren die Begründung derselben zu verdanken; und ebenso, 
[w'enn] die Magna Charta ein Bollwerk gewesen ist, welches die 
Freyheit der Individuen beschirmte, so war das benannte Statut, 
die Machine, die selbst die Charta vertheidigte, und durch deren 
Beystand das Volk in der Folgenreihe gesetzliche Siege über die 
Authorität der Krone erhalten konnte.

Diess ist die Periode, in welcher wir verweilen müssen, um 
von einer grossen Entfernung, die verschiedenen Ansichten (Aus
sichten?), die der Rest von Europa damals darbietete, betrachten 
zu können.

Die wirkenden Ursachen der Sclaverey wuchsen mit jedem 
Tag und nahmen an Kraft zu. An der einen Hand war die, Unab
hängigkeit der Edlen und an der andern die Schwäche des Volks 
noch immer grenzenlos: die Feudal-Regierung verbreitete noch 
immer Unterdrückung und Elend; und sie war in solcher Ver
wirrung, dass selbst die Hoffnung einer Verbesserung aufgegeben 
werden musste.

Das noch von Blut träufende Frankreich, das durch die 
Unmässigkeit eines Adels, der unter sich selbst oder gegen den
der allerhöchsten Herrschaft Gesetze vorschrieben. Daher wurde, sobald diese ver_ 
schwanden, die Maxime, „der Wille des Königs ist der Wille des Gesetzes“, auf 
der Stelle begründet,

N o l a  i )  Confirmationes chartarum cap. 2., 3., 4.
N o t a  k )  vide pag. 19. [ I tt  a Tallagiumra vonatkozó idézet van; ezt Szé

chenyi nem írta le.]
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König immerwährend in einem grundlosen Krieg verwickelt gewesen 
ist, war neuerdings durch die Tyranney desselben Adels verwüstet, 
welcher mit so hochmütiger Eifersucht auf seine Freyheit, oder 
vielmehr auf seine Anarchie, pocht eR Das Volk, durch jene, die 
es leiten und schützen hätten sollen, erdrückt, durch jene aber 
mit Beschimpfungen überhäuft, die durch ihre Arbeit lebten, em
pörte sich von allen Seiten. Aber ihre stürmischen Aufstände 
hatten kaum ein anderes Ziel, als der Verzweiflung, mit der ihre 
Herzen voll gewesen sind, freyen Lauf zu lassen. Sie hatten keine 
Gedanken, eine allgemeine Verbindung einzugehen (zu bewerk
stelligen)— noch weniger den, die Formen der Regierung zu 
ändern oder einen regelmässigen Plan der öffentlichen Freyheit 
zu legen.

Nachdem sie ihre Blicke nie weiter als ihre Felder, die sie 
bearbeiteten, geworfen hatten, konnten sie auch keinen Begriff 
von den verschiedenen S t ä n d e n  und K l a s s e n  der Menschen haben, 
und von jenen unterschiedenen und entgegengesetzten Freyheiten 
und Vorrechten [rank and order], welche die nötigen Ingredienzien 
einer freyen Constitution sind. — Seit jeher in dem gewöhnlichen 
Gang bäuerischer Beschäftigung eingemengt, dachten sie gar wmnig 
auf ein zusammengesetztes Gebäu, welches viel gelehrtere Leute 
selbst dann nur mit Mühe begreifen können, wenn durch die 
Zusammenkunft von glücklichen Ereignissen, das Gebäude endlich 
errichtet ist (erhoben) und ausgebreitet vor ihnen dastehet.

In ihrer Einfachheit (Einfalt) sahen sie kein anderes Mittel 
für die National-Übeln — als die allgemeine Begründung der 
königlichen Macht, das heisst die Begründung der Authorität 
eines allen gemeinen, keiner Rechenschaft unterworfenen Herrn —, 
und sie sehnten sich nur nach dieser Zeit, die, indem sie ihrer 
Rache willfahrte, ihre Leiden vermindern, und den Unterdrücker 
mit dem Unterdrückten auf eine gleiche Stufe setzen würde.

Der Adelstand hingegen, der durch den Genuss einer augen
blicklichen Unabhängigkeit h i n t e r g a n g e n  (eingeschläfert) war, 
verlor unwiderruflich die Zuneigung jener Menschen, durch die 
er allein unterstützt hätte w'erden können: und für die Sprache 
der Menschlichkeit nicht weniger taub als für die der Vernunft, 
bemerkte er nicht einmal die stufenweise und immerwährende 
Vorrückung der königlichen Authorität, die sie alle alsbald über-

N o t a  l )  Mit Erdrückung nicht zufriedengestellt, häuften sie noch Be
schimpfungen hinzu, „Wen die Edelleute [gentility], sagt Mezeray, dem Bauern
stand Erpressungen auferlegten und es plünderten, hiessen sie den armen Erdrück
ten, spottendweise, Jaques hon homme (guter Mensch Jacob). Diese gab Gelegen
heit zu einer wüthenden Empörung, die Jaquerie genannt wurde. Es hatte seinen 
Anfang in Beauvais im Jahr 1357 und verbreitete sich beynahe durch alle Pro
vinzen von Frankreich, und ward bloss durch die Vernichtung jener armen 
Victime besänft;get, deren tausende geschlachtet wurden.
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wältigen musste. — Die Normandie, Anjou, Languedoc und Tou
raine waren der Krone bereits einverleibt — die Dauphiny, die 
Champagne und ein Theil der Guyenne mussten bald folgen: 
Frankreich wurde endlich verurtheilt (verdammt), die Regierung 
Ludwig des XIten und die Versammlung der Stände, fürs Erste 
unnutz werden, und späterhin aufgehoben zu sehen.

Spaniens Geschick war es auch —, ihre vielen Königreiche 
unter einem Haupt verbunden zu sehen: sie war bestimmt ein
stens durch Ferdinand und Karl dem V‘en regiret zu werden.”1'1 
Teutschland, wo eine wählbare Krone die Einverleibungen hin- 
derte,”-* sollte zwar einige freye Städte machen (oder einigen 
Städten die Freyheit geben) [acquire] — allein, ihr unter so 
vielen Herrschaften versplittertes Volk, war bestimmt dem will- 
kührlichen Joch solcher Souverainen in dem Grade unterworfen 
zu bleiben, als die geschickt und glücklich genug seyn würden 
ihre Macht und ihre Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten.

Kurz, die Feudaltiraney, die den Continent bedrückte, kom- 
pensirte keinesweges, durch die Vorbereitung entfernter Vortheile, 
die gegenwärtigen Kalamitäten, die es verursachte; — auch konnte 
sie, nachdem sie verschwunden war, nichts anderes nach sich 
zurücklassen, als einen g e o r d n e t e n  (ein geregelte Art) Despo
tismus.

In England aber hat dasselbe Feudalsystem, nachdem es gleich 
der Fluth des Meeres hereingebrochen ist, den edlen Samen, vom 
Geist der Freyheit, Einigkeit und des gemässigten Widerstandes,

N o t a  m )  Spanien war ursprünglich nebst einigen Fiirstenthiimern in 12 König
reichen eingetheilt, die durch Tracktate, besonders aber durch Eroberungen in 
drey Königreiche, und zwar \on Castilien, Arragonien und Granada begriffen 
gewiesen sind. Ferdinand der fünfte, König von Arragonien heiratete Isabella, 
Königinn von Castilien; sie machten geschlossen die Erroberung von Granada, 
und d;ese 3 Königreiche auf diese Art. vereiniget, kamen im Jahr 1516 auf 
ihren Enkel [grandson] Karl und bildeten die spanische Monarchie. In diesem 
Zeitraum [aera] wurden die Könige von Spanien unumschränkt; und die Ver
sammlung der Stände [the state] von Castilien und Leon, die im Monat Novem
ber 1539 in Toledo zusammentrafen, war die letzte, in der die Grandees, die 
Geistlichkeit und die Abgeordneten der Städte sich begegnet hatten. Sehe Ferraras 
allgemeine Geschichte von Spanien.

N o t a  n )  Das Königreich von Frankreich, so als es unter Hugo Capet und 
seinen nächsten Nachfolger beschaffen war, kann mit ziemlicher Genauigkeit- mit 
dem Teutschen Imperium verglichen werden, als es anjetzt, bestehet und auch 
als es damals bestand; da aber die kaiserliche Krone von Teutschland, durch 
ein Zusammentreffen von Umständen, wählbar blieb, so befanden die Teutschen 
Kaiser, wiewohl sie mit noch h o c h tö n e n d e r e n  Vorrechten als selbst die Könige 
von Frankreich a u s g e r ü s t e t  (bekleidet) waren, sich jedoch unter sehr wichtigen 
Nachtheilen: sie konnten den Plan von Vergrösserung nicht mit derselben Gleich
förmigkeit- nachgehen, als eine Reihe von erb Fürsten es gewöhnlich zu thun 
pflegt; und das Recht, sie zu erwählen, dessen sich die grösseren Fürsten von 
G e r m a n i e n  erfreuten, verschafte ihnen hinlängliche Macht, nicht nur sich selber, 
gegen die Gewalt der Krone zu schützen, sondern auch die geringeren Herrn.
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a b g e s e t z t  (gebaut) — und hörte nicht auf es allenthalben zu 
verbreiten. Bis zu den Zeiten Eduards zurück, war das Bestehen 
einer stufenweisen Ebb und Fluth bemerkbar; die Gesetze, die 
das Individualrecht der Personen und der Habe beschirmten, — 
erschienen allmählich; diese bewunderungswürdige Verfassung, 
die auf dreyfache Macht gegründet ist,0'* fasste Leben; und schon 
damals hätte das Auge die grünenden Höhen jener beglückten 
Region entdecken können, welche bestimmt war einstens der Tem
pel [seat] der Philosophie und Freyheit zu seyn, die unzertrenn
bare G e n o s s e n  (Schwestern) sind.

Hites KAPITEL.
[Derselbe Gegenstand fortgeführt.]

26ten JunyI Die Representanten der Nation, und zwar von der
ganzen Nation, waren in das Parlament aufgenommen: der wich
tige Punkt war also gewonnen, welcher ihnen einstens den grossen 
Einfluss sichern sollte, den sie jetzt besitzen, — und von dessen 
Zunahme die aufeinanderfolgenden Regierungen immerwährende 
Beweise darbieten.

Unter Eduard dem zweyten fingen die Gemeinen [commons] 
an den Bills, durch die sie Subsidien g e w ä h r t e n  (zustunden), 
Petitionen beyzufügen: Das war die Morgenröthe ihrer gesetz
gebenden Authorität. Unter Eduard dem IIIten erklärten sie, dass 
sie in der Folge durchaus kein Gesetz erkennen wollten, zu wel
chem sie nicht ausdrücklich ihre Einwilligung gegeben hätten. 
Bald hernach nahmen sie sich eine Freyheit, die in jetzigen Zeiten 
zu dem Gleichgewicht der Verfassung sehr wesentlich beyträgt: 
sie beschuldigten und veranlassten nähmlich die Verurtheilung 
mehrerer der ersten Minister des Staates. Unter Heinrich dem 
fünften verneinten sie die Subsidien zu gewähren, bevor man ihnen 
eine Antwort auf ihre Petitionen gegeben haben würde. Jedes 
Ereigniss von Bedeutung war, mit einem Wort, durch die Ver- 
grösserung der Macht der Gemeinen bezeichnet; diese Vergrösse- 
rungen waren freylich langsam und gradual. — sie wraren aber 
gesetzlich bewerkstelliget — und desshalb desto passender die 
Aufmerksamkeit des Volkes auf sich zu ziehen und mit den Grund
prinzipien der Constitution vereiniget (verwoben) zu werden.

Unter Heinrich dem fünften war die ganze Nation mit ihren 
Kriegern gegen Frankreich beschäftiget; nur während der Regie-

Not« o) „Nach meinem Begriff“ sagt Philipp von Comines nicht \ iel später 
als in den Zeiten Eduard des ersten, und mit der Einfachheit der Sprache jener 
Zeiten —, ist unter allen Souverainitäten, die ich in der Welt weiss, England 
diejenige, in der für das allgemeine Wohl am meisten gesorgt wird und in der 
die wenigsten Gewaltthätigkeiten gegen das Volk ausgeübt werden.

Memoires de Comines to m  1, Lib. V, Cap. XIX.
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rung Heinrich des VIten begannen die unglücklichen Misshellig
keiten [contest] zwischen den Häusern York und Lancaster. Das 
Geklirr der Waffen war nunmero ausschliesslich zu hören — wäh
rend dem Stillschweigen jener Gesetze, die schon bestunden, — 
war kein Gedanke genährt, neue zu gründen; und während dreyssig 
ganzer Jahre — stellte England eine weite Szene des Mordes 
und der Verwüstung dar.

Endlich wurde unter Heinrich dem siebenten, der durch seine 
Zwischenheirat mit dem Haus York die Ansprüche zweyer Fami
lien vereinigte, ein allgemeiner Friede geschlossen, und die Aus
sicht glücklicher Tage schien der Nation sich zu öffnen. — Aber 
die lange und heftige Bewegung, unter der sie arbeitete, wurde 
durch eine lange und schmerzhafte Genesung gefolgt. Heinrich, 
den Thron mit Schwert in der Hand, und in einem hohen Grade 
gleich eines Erroberers, besteigend, hatte Verheissungen zu erfüllen 
sowohl, als Beleidigungen zu rächen. Das Volk war im Gegen- 
theil durch die Kalamitäten, die es ertragen musste, gänzlich 
ermattet, und erschrack, sieh nach Ruhe allein sehnend, bloss 
vor dem Gedanken, eines Widerstandes; und die Übergebliebcnen 
eines fast gänzlich vernichteten Adels — sahen sich auf diese 
Art währlos gelassen, und der Willkühr ihres Souverains preis
gegeben.

Die Gemeinen hingegen, die gewohnt gewesen sind, in öffent
lichen Angelegenheiten nur den zweytei) Theil vorzustellen, fürch
teten sich, da sie von denen beraubt waren, die vormals ihre 
Anführer gewesen sind — mehr wie jemals, eine Oposition unter 
sich zu bilden. Gleich diesen erkauften sie daher ihre persön
liche Sicherheit auf Unkosten der öffentlichen Freyheit —; und 
wir glauben, wenn wir die Geschichte der beyden ersten Könige 
aus dem Hause Tudor lesen, dass es die Erzählung sei, die uns 
Tacitus von Tiberius und dem römischen Senat macht.0''

Die Zeit schien, nach allem diesen, angerückt zu sein, in 
welcher auch England in ihrer Reihe dem Geschick aller anderer 
Nation in Europa sich unterwerfen müsste. Alle jene Schranken, 
die es setzte, um ihre Freyheit zu schützen, schienen nichts ge
wirkt (geholfen), und die unausweichbare Resultate der Macht, 
nur aufgeschoben (vertagt) zu haben.

Allein die Rückerinnerung an ihre alten Gesetze, das An
denken, an die so oft so feyerlich zugeschworenen Charta, war 
in ihrem Gedächtniss zu tief eingedrückt, um durch wandelbare 
Übeln so leicht verlöscht werden zu können. Sowie der tiefe, 
unendliche Ocean eine Gleichheit der Temperatur im verschieden
sten Wechsel der Jahreszeiten, stets behält, so waren jene Prin-

N o t a  a )  Quanto quis illustrior, tanto magis falsi ac festinantes.
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zipien der Freyheit, die unter allen Klassen des Volks ausgebrei
tet gewesen sind, dem englischen Boden noch immer eigen, und 
bedurften nur eines günstigen Augenblicks (Gelegenheit), um 
sich zu offenbaren.

England hatte überdiess noch immer den Vortheil, ein unge- 
theilter Staat zu seyn.

Wäre es so wie Frankreich in mehrere distinkte Dominien 
zerstückelt gewesen, es würde auch mehrere Nationalversamm
lungen gehabt haben. Diese Versammlungen, da sie für diese und 
jene Ursachen, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedene Örter 
berufen wurden, hätten nie mit Zusammenhaltung handeln können; 
und die Machtsubsidien zu vereinigen, die so unendlich wichtig 
ist, weil sie den Souverain ausserstande setzten und zur Unthä- 
tigkeit zwingen kann, — würde damals nur ein verderbliches Vor
recht, seinen Herrn reitzen zu können, gewesen seyn, der leicht 
Mittel gefunden hätte, sich von anderen Seiten Hilfe (Beystand) 
zu schaffen.

Die verschiedenen Parlamente oder die Versammlungen dieser 
verschiedenen Staaten, da sie kein anderes Mittel hatten sich 
ihrem Souverain zu empfehlen, als die Bereitwilligkeit, mit der 
sie seinen Gesuchen willfahrten, würden mit einander gewett- 
eifert haben das zuzugestehen, was nicht nur fruchtlos, sondern 
auch sehr gefährlich gewesen wäre zu verweigern. Der König 
hätte nicht versäumt alsbald, ein Geschenk, welches man ihm 
nicht verweigern durfte, als ein Tribut zu verlangen: und die 
äusserliche Form der Genehmigung wnirde dem Volk gelassen 
worden seyn, als ein Mittel mehr, um es ohne Gefahr unter
drücken zu können.

Aber der König von England hatte, selbst in den Zeiten der 
Tudors, nur eine Versammlung, vor welcher er seine Bedürfnisse 
ausbreiten, und für Beyhilfe ansuchen, konnte. Wie gross der 
Zuwachs seiner Macht aber auch immer war, so konnte doch nur 
das Partement ihn mit den Mitteln ausrüsten, es zu üben; und 
ob es war, dass die Mitglieder dieses Parlamentes ein tiefes Be- 
wusstseyn ihrer Vortheile unterhielten, oder ob das Privat-Inter- 
esse sich als Beschützer des Patriotismus zeigte, so behaupteten 
sie zu allen Zeiten, das Recht zu geben oder vielmehr das Recht 
Subsidien zu verweigern; und unter den allgemeinen Trümmern 
von allen, was ihnen theuer seyn musste, hielten sie sich endlich mit 
Hartnäckigkeit an den Balken, welcher bestimmt war sie zu retten. 
27. Juny I Unter Eduard dem sechsten wurden die thörichten 
tyrannischen Gesetze gegen Hochverrat!), die von seinem Vor
gänger Heinrich dem 8*en eingesetzt waren, aufgehoben. — Dieser 
junge tugendhafte Fürst ging aber früh von dannen, — und die 
blutdurstende Maria erstaunte φβ Welt mit ihren Grausamkeiten,
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die sie auch durch nichts, als durcli den Fanatismus eines Theils 
ihrer Unterthanen, zu vollbringen im Stande gewesen wäre.

Unter der langen und glänzenden Regierung Elisabeths fing 
England an auf das neue zu athmen; und die protestantische 
Religion — nachdem sie wieder einmal den Thron bestiegen hatte, 
brachte wieder etwas mehr Freyheit und Toleranz mit sich.

Die Starchamber, dieses vermögende Instrument der Tyran- 
ney der beyden Heinrichs, dauerte noch immer fort; das inquisi
torial Tribunal der hohen Commission war sogar eingeführt; und 
das Joch der willkührlichen Macht lag noch immer schwer auf 
dem Volke. Aber das allgemeine Wohlwollen des Volks für eine 
Königinn, deren vormalige Unglücke so ein allgemeines Interesse 
erregten; die dringenden Gefahren, denen England entronnen ist, 
und die äusserste Glorie, die jene Regierung begleitete, vermin
derte in dem Sinn des Volkes die Grösse der Ausübungen von 
Authorität, die in diesen Tagen die höchste Stufe der Tiranney 
scheinen würden, und zu jenen Zeiten eine Fürstinn zu rechtfer
tigen dienten, und sie anjetzt noch entschuldigen, deren grosse 
Talente, wenn auch nicht die Grundsätze ihrer Regierung, sie 
würdig machen unter den grössten Souverains gestellt zu werden.(x)

Unter der Regierung der Stuarts begann die Nation von 
ihrer Ohnmacht zu erwachen. James der erste, eher ein unbe
sonnener, als tirannischer Fürst, riss den Schleyer auf. der bis 
dahin so viele Usurpationen verdeckt hatte und machte von dem (*)

(*) Der Hof der Starciiamber war durch Karl dem I. aufgehoben. Kap. 10, l(i. 
Dieser (Gerichts) Hof wurde indessen mit einem Hass verfolgt, den er nicht so 
ganz verdiente. Die Starchamber war ausser allem Zweifel, nicht ohne Nutzen, 
in den früheren Zeiten der britischen Monarchie. Die hochmütigen Feudal-Barons 
waren, in dem Hochgefühl ihrer Macht, und in dem Besitz von ausgedehnten 
Dominien, in sehr unbedeutender Gefahr, ihren Despotismus, durch gewöhnliche 
Jurisdictionen in Zaum gehalten, und ihre Verbrechen bestraft zu sehen; die 
Starchamber war deshalb ein nötiges Etablissement, das zwar von den Prinzipien 
der Verfassung abwich, aber dessen Abweichung, bey allen Formen νόη Regie
rungen gutgeheissen, die Sicherheit und den Frieden der Gemeinde [community] 
zum Ziel hatte. Sobald, übrigens der Feudalismus in seine eigenen Grenze gebracht 
ward —; wenn jeder Mann den höchsten Gerichtshöfen des Königs (verantwort
lich wurde) Rede und Antwort schuldig war; und wenn die Gerichtlichkeit ein- 
oder zweymal im Jahre, ihre feyerliche und friedliche Reise durch das ganze 
Königreich vollendete, — dann wurde, unter diesen Umständen, die Starchamber 
freylich nichts weiteres, als sowohl ein civil und kirchliches Instrument des Hofes 
und eine Waffe des Despotismus. Sie fing an Verbrechen, die den Gesetzen un
bekannt waren, mit wdllkührlichen Strafen und das Volk, ohne der Zusage des 
Parlaments, mit Steuern zu belegen. Die grausame und willkührliche Art ihrer 
Bestrafungen war indessen nicht ihr grösstes Unheil; sie nahm sich heraus, nach 
dem Willen des Königes, die Erlassung von den bestehenden Landesgesetzen aus
zusprechen. Das Land konnte deshalb nicht früher zufriedengestellt werden, bevor 
dieser Hof nicht abgeschaft war: aber es ist eine Periode in unserer Geschichte, 
in der sie, nicht ohne gutem Erfolg, bestand. Unüberlegte Wuth und übertriebener 
Tadel verwirren das Urtheil nicht Wenigei;, als unmässiges Lob.
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eine prahlerische Auslegung (Aufwand) [ostentations display], 
das zu gemessen seine Vorgänger sich zufrieden stellten.

Er behauptete immerdar, dass der Authorität der Könige 
nicht mehr Schranken gesetzt werden könnten, als der, Gottes 
selbst. Sie seyen, sowie Gott, allmächtig; und jene Vorrechte, 
die das Volk als ihr Erbtheil und ihr Geburtsrecht mit so vielem 
Lärm behauptete, wären nichts als die Resultate der Gnade und 
der Nachsicht seiner königlichen Ahnen.w

Jene Prinzipien, die bis jetzt mit Stillschweigen in den Kabi- 
nets angenommen waren, und in den Höfen der Gerechtigkeit, 
hatten gerade in der Folge ihrer Obscurität ihren Grund behauptet. 
Da sie nun aber vom Thron aus angekündiget waren, und von 
der Kanzel ertönten, verfehlten sie nicht einen allgemeinen Tumult 
zu verbreiten. Der Handel, nebstbey, mit dessen Begleitern der 
Kunst, tor allem andern aber die der Druckerey, erleuchtete mit 
nützlichen Betrachtungen und Kenntnissen [notions] alle Klassen 
des Volks; ein neues Licht begann die Nation zu erleuchten; 
und ein Geist des Widerstandes hat sich während dieser Regie
rung oftmals geoffenbart — dessen die englischen Monarchen seit 
langer Zeit nicht gewohnt gewesen sind.
28, Juny | Das Gewitter aber, welches unter der Regierung 
James sich sammelte, begann unter Karl dem Ersten, seinen Nach
folger, auszubrechen; und die Szene, die sich bey der Tronbestei- 
gung dieses Fürsten den Blick zeigte, offenbarte den furcht
barsten Anblick.

Die Ansichten über die Religion vereinigten sich durch ein 
sonderbares Zusammentreffen mit der Liebe der Freyheit; der
selbe Geist, der den bestehenden Glauben angegriffen hatte, rich
tete sich anjetzt gegen die Politik: die königlichen Vorrechte 
wurden derselben Prüfung untergelegt, die über die Lehre der 
Kirche von Rom veranstaltet wurde; und, so als eine abergläu
bische Religion die Probe nicht aushalten konnte, ebenso war es 
nicht zu erwarten, dass eine Authorität, die unbegrenzt zu sein 
erheischte, ihr unterworfen hätte seyn sollen.

Die Gemeinen andererseits erholten allmählich sich von ihrem 
Erstaunen, in welches das Verlöschen der Macht der Edlen, sie 
anfangs gesetzt hatte. Nachdem sie den Zustand der Nation und 
ihre eigene Lage betrachtete, wurden sie ihrer ganzen Kraft 
gewahr; sie bestimmten sich, sie zu gebrauchen, und eine Macht 
zurückzuweisen, die seit so langer Zeit jeden Zaun geebnet zu 
haben, schien. Sie fanden unter sich selbst Männer von den grössten 
Fähigkeiten, und sie begannen durch constitutionelle Mittel und 
mit Methode dieees wichtige Werk (Arbeit) zu unternehmen, und

N o t a  b ) Sehe seine Äusserungen, die er in den Jahren 1610 und 1621 im 
Parlament gemacht hat.
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so hatte Karl mit einer ganzen, in Bewegung gesetzten Nation 
zu kämpfen, die durch eine Versammlung von Staatsmännern 
geleitet war.

Und wir müssen hier bemerken, wie verschieden die Wir
kungen, die die Vernichtung der Macht des Adels in England 
hervorbrachten, von denen waren, die dieselben Wirkungen in 
Frankreich hervorbrachten.
29. Juny [ Jn Frankreich, wo in der Folge der Theilung des 
Volkes und der ausnehmenden Macht des Adels, das Volk für gar 
nichts gerechnet wurde, war das Werk, sobald die Adeligen selbst 
unterdrückt gewesen sind, beendigt.

In England i m  G e g e n t h e i l  (aber), wo der Adel die Rechte 
des Volkes gleich ihrer eigenen stets behauptete; in England, 
wo das Volk allmächtig die kräftigsten Mittel sich verschaffe in 
den Bewegungen [Motions] der Regierung Einfluss zu haben, 
und wo es, vor allem andern, v e r e i n i g e t  (ungetheilt) gewesen 
ist, — dort stund die Masse [body] des Volks noch immer fest, 
und behauptete die öffentliche Freyheit, wenn auch die Adeligen 
bereits zu Boden gedruckt waren.

Der unglückselige Karl war indessen aller der Gefahren, die 
ihn umgaben, durchaus unbewusst. Durch die Beyspiele anderer 
Souveraine von Europa verführt, war er dessen nicht gewahr, 
wie sehr seine Lage von der ihren verschieden sey: er hatte die 
Unvorsichtigkeit, mit Strenge eine Authorität zu üben, die er 
am Ende nicht behaupten konnte: eine Verbindung war endlich 
in der Nation bewerkstelliget; und er sah seine entnervten Vor
rechte mit einem Hauch schwinden.  ̂ Durch eine berühmte Acte, 
die „ d a s  E r h e i s c h e n  d e s  R e c h t e s “ [the petition of right] benannt 
war, um dann durch eine spätere Acte, die er beide bewilligte,

N o t a  c) Es könnte hier die Einwendung gemacht werden, dass, wenn unter 
Karl dem ersten die königliche Macht sich der Macht des Volkes unterwerfen 
musste, der König ausser England noch andere Ländereyen besüssem habe, als 
Schottland und Irland, und deshalb dieselben Vortheile zu geniessen schien, dessen 
sich die Kön-ge von Frankreich erfreuten, nähmlich über ein getheilles' Volk und 
Keich zu herrschen. Zur Beantwortung der besagten Einwendung könnte indessen 
das angeführt werden, dass Irland zu jener Zeit, von der wir sprechen, nur 
äusserst wenig eivilisiert, die Bedürfnisse, und deshalb die Abhängigkeit des 
Königs nur vergrösserte; in d e s s  (während) Schottland durch das Zusammentreffen 
von manchen sonderbaren Umständen, seinen Gehorsam ganz und gar aufgesagt 
hatte. — Und obschon jene zwey Staaten selbst jetzt in keinem Verhältniss mit 
dem gedrungenen Körper des englischen Königreichs sind, und niemals durch Ver
einigung mit demselben im Stande gewesen zu seyn scheinen, dem König irgend 
einen gefährlichen Beystand zu leisten, so beweisen doch die Vorfälle, die sich 
während der Revoluton und seither zugetragen hatten, hinlänglich, dass es für 
die englische Freyheit kein unvortheilhafter Umstand war, dass die grosse Krisis 
der Regierung Karl des ersten und der grosse Fortgang, den die Constitution 
damals machte, der Periode vorausging, in welcher der König im Stande gewesen 
wäre, die Hilfe jener zwey Königreiche anzurufen.
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wurden die unter den Namen Benevolenz verkappten g e w a l t h ä t i g e n  
A n l e i h e n  u n d  T a x e n  [compulsory loans and taxes] gesetzwidrig 
erklärt; die willkührliche Verhaftnehmung und die Ausübung des 
Martial-Gesetzes wurden aufgehoben; der Hof der hohen Com
mission, sowie das Starchamber wurden unterdrückt ;d) und die 
Verfassung, die durch den Apparat despotischer Macht, mit den 
die Tudors sie verdunkelt hatten, erhielt ihren v o r i g e n  (ehe
maligen) Glanz wieder. Glücklich wäre das Volk gewesen, hätten 
dessen Anführer, nachdem sie ein so edles Werk vollendeten, 
sich mit der Glorie zufriedengestellt, die Wohlthäter ihres Lan
des gewesen zu seyn. — Glücklich wäre der König zu preisen 
gewesen, da er denn doch nachgeben musste, würde seine Nach
giebigkeit aufrichtig gewesen seyn, und hätte er hinlänglich ein
gesehen, dass die Liebe seiner Unterthanen die letzte Zuflucht 
sey, die ihm gelassen wurde.

Karl wusste aber nicht, wie er den Verlust einer Macht über
leben sollte, die er keiner Frage ausgesetzt zu seyn glaubte: 
er konnte sich an die Begränzungen und Beschränkungen nicht 
gewöhnen, die nach seinen Begriffen für die Authorität beschim
pfend waren. Seine Reden und seine Thaten verratheten seine 
geheimen Absichten; in der Nation erwachte Misstrauen; gewisse 
ambitiose Menschen benützten es, um ihre eigenen Absichten zu 
befördern; und der Sturm (das Gewitter), der vielleicht vorüber
gezogen wäre, brach auf das Neue aus. Der gehässige Fanatismus 
von verfolgenden Secten, gesellte sich zu dem Kampf zwischen 
königlichen Stolz und der Ambition von Einzelnen [individuals]; 
der Sturm brach von allen Seiten des Bezirkes herein; die Ver
fassung spaltete sich, — und Karl gab in seinem Fall der Welt 
ein schreckliches Exempel.

Nachdem die königliche Macht auf diese Art vernichtet ward, 
machten die Engländer fruchtlose Versuche, in ihre Stelle eine 
republikanische Form der Regierung einzuführen. „Es war ein 
sonderbares Schauspiel, sagt Montesquieu, die unnützigen Be
mühungen der Engländer zu sehen —, eine Democratie unter sich 
zu begründen.“ Zuerst der Macht der vorzüglichsten Anführer 
des l a n g e n  P a r l a m e n t s  unterworfen, sahen sie diese Macht erlöschen, 
bloss, um dann ohne Gränzen in die Hände eines Protectors zu gelan
gen. Sie sahen sie sodann sich unter den Häuptern von verschiedenen 
Verkörperungen von S o l d a t e n  v e r s p l i t t e r n  [boodys of trops], und 
sie wurden endlich, nachdem sie ohne Unterlass von einer Art

N o t a  d )  Dio Starchamber unterschied sich von allen Gerichtshöfen dadurchi 
dass die Letzteren bloss mittelst der a l lg e m e in e n  G e s e t z e  [common laws], der 
undenklichen Gebräuche und der Acten des Parlaments verwaltet wurden; während 
der erstere die Proclamationen des Kön gs im Rath sehr oft für Gesetz annahm 
und ihre Urtheile auf dasselbe gründete. Die Abschaffung dieses Tribunals war 
also mit Recht als ein grosser Sieg über die königliche Authorität angesehen.

27Gróf S zéchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö tet.
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Unterwürfigkeit in die andere sich begaben, davon völlig über
zeugt, dass der Versuch die Freyheit dadurch in einer grossen 
Nation zu begründen, dass sich das Volk in die allgemeinen Ge
schäfte der Regierung mische, eine der chimericalischesten Vor
haben sey; dass die Authorität von Allen, mit der die Menschen 
so leicht gewonnen sind, im Grunde nichts anderes ist, als die 
Authorität einiger wenigen mächtigen Individuen, die die Repu
blik unter sich theilen; und sie beruhigten sich [rested] endlich 
in dem Schoss der Verfassung, die ausschlüsslich für ein grosses 
und freyes Volk passend ist; ich meine diese, in der eine gewählte 
Zahl erwäget und ein Einzelner ausführt; in welcher aber zu 
gleicher Zeit, die öffentliche Zufriedenheit, durch die allgemeine 
Beziehung und Veranstalltung der Dinge bezweckt, eine notwendige 
Bedingniss der Dauer der Regierung ist.
2ten July I Karl der zweyte ward deshalb herübergerufen; und 
er wurde mit dem Enthusiasmus der Zuneigung empfangen, der 
das gewöhnliche Resultat einer langen Entfremdung zu seyn pflegt. 
Er konnte indess sich selbst nicht überreden, das unversöhnliche 
Verbrechen zu vergeben, dessen er sie beschuldigte. Er sah mit 
tiefem Kummer, dass sie ihre Begriffe in Hinsicht der königlichen 
Vorrechte noch immer beibehielten; und er wartete auf die Wie
dererlangung der vormaligen Macht der Krone, hoffend, bloss auf 
eine gute Gelegenheit, alle jene Versprechen zu brechen, die seine 
Restauration bewerkstelligten.

Aber gerade die Begierde, mit der er seine Mittel ergriff, 
verhinderten ihm das Gelingen. Seine gefährlichen Verbindungen 
auf dem Continent und die thörichten Kriege, in die er England 
verwickelte, mit dem oftmaligen Missbrauch, den er von seiner 
Gewalt gemacht hatte, verbunden, verriethen seine Absichten. Die 
Augen der Nation waren bald geöffnet, und richt[et]en sich auf seine 
Vorhaben; wenn sie sich endlich dessen überzeugten, dass den 
Absichten und Bemühungen der Krone kein vermögende[re]s Hinder
niss entgegenstellt werden könne, als feste und unwiderstehliche 
Bande, so bestimmten sie sich zuletzt auch die übergebliebenen 
Theile des Despotismus, welche zu den königlichen Vorrechten 
gehörten, zu nehmen.

Die Militärdienste, die der Krone gebührten und von den 
alten Feudalbesitzungen her noch übriggeblieben sind, waren bereits 
aufgehoben: die Gesetze gegen Ketzer wurden nun zurückgewiesen; 
das Statut, wenigstens alle 3 Jahre ein Parlament zu halten, 
wurde gemacht; das habeas Corpus, dieser Schranken des Volkes, 
ward begründet; und der Patriotismus des Parlaments war so 
gross, dass unter einem König, dem alle Grundsätze mangelten, 
die Freyheit die vermögendsten Stützen erhielt.
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Nach dem Tode Karls begann endlich eine Regierung, die 
Königen sowohl, als dem Volk zu einer äusserst merkwürdigen 
Lehre dienen kann.
3ten Jdy I James der zweite, der von einem strengerem Gemüt,, 
wiewohl von wenigen durchgreifenden Kenntnissen, als sein letzter 
Bruder gewesen ist, verfolgte mit noch mehr Offenheit das Vor
haben, welches seiner Familie sich bereits so nachtheilig bewährte. 
Er wollte es nicht einsehen, dass die grossen Veränderungen, die 
sieh in der Verfassung allmählich zugetragen hatten, die Aus
führung derselben täglich erschwerten; er hatte die Unklugheit, 
sich gegen den Widerstand zu erbittern, den er fand, und den er 
zu besiegen nicht im Stande gewesen ist; und er stürzte, durch 
den Geist des Despotismus und des mönchischen Eifers ange
trieben, stracks auf den Fels, der seine Authorität zertrümmern 
sollte. -

Er gebrauchte in seinen Declarationen nicht nur die ängsti
genden Ausdrücke „Unumschränkte Macht“, „blinder Gehorsam“ ; 
er usurpirte nicht nur das Recht mit den Gesetzen nach Will- 
kühr handeln zu können; aber er suchte sogar jene Gesetze, die 
der Nation am theuersten waren, dadurch zu vernichten, dass 
er sich alle Mühe gab eine Religion auszurotten, für die sie so 
unzählbare Mühseligkeiten ausgestanden hatten, um sodann auf 
ihren Trümmern einen Glauben (Bekenntniss) zu gründen, dass 
durch wiederholte Acten der Gesetzverfassung [legislature] bereits 
verbannt war — und nicht deshalb verbannt wurde, weil es die 
Lehren von der Transubstant[i]ation und des Fegfeuers einführen 
w ollte, die in sich selbst von keiner politischen Meinung sind, —- 
sondern weil die unbegränzte Macht des Monarchen eine ihrer 
vorzüglichsten Bestandtheilen war.

Der Wille, deshalb eine solche Religion wieder aufleben zu 
lassen, war nicht nur die Violation (Verletzung, Übertretung) 
der Gesetze, sondern auch das Ebnen der Wege, durch eine unend
liche Violation, für andere Eingriffe noch gefährlicherer Art. Nach 
allem diesen hatten die Engländer ihre Freyheit in ihren wesent
lichsten Grundlagen angegriffen sehend, zu den Hilfsmitteln Zu
flucht, die dem Volk von der Vernunft und von der Natur ange
zeigt werden, wenn jener der Zerstörer der Gesetze wird, der sie 
aufrecht halten und beschützen sollte: sie versagten den Gehor
sam, den sie James geschworen hatten, und dachten sich eines 
Schwures enthoben, den sie einem König leisteten, der den Schwur, 
den er seinem Volk schwur, auch nicht achtete.
41«1 July I Aber anstatt einer Revolution, die, sowie Karl den 
ersten des Thrones beraubte, das durch Vergiessung vieles Blutes 
bewerkstelliget war, und das ganze Reich in eine allgemeine und 
entsetzliche Verwirrung setzte, bewährte sich die Entthronung

27*
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James als eine Sache von leichter und kurzer Ausführung. Infolge 
der progressiven Information, und der Sicherheit der Grundsätze, 
durch die die Nation nunmehr geleitet ward, hielten sie alle in 
Einigkeit zusammen. Alle Bande, durch die das Volk dem Throne 
verbunden gewesen ist, wurden sozusagen mit einem Schlag zer
rissen; und James, der erst kurz bevor ein von seinen Unter- 
thanen umgegebener Monarch gewesen ist, ward auf einmal ein 
einfacher Privatmann in der Mitte der Nation.

Was aber vor allem andern beyträgt diese Begebenheit in 
den Analen der Menschheit als sonderbar auszuzeichnen, ist die 
Mässigung, man könnte sagen, die Gesetzlichkeit, die sie beglei
tete. So als ob die Detronirung eines Königes, der sich über die 
Gesetze erheben wollte, eine natürliche Folge der Grundsätze der 
Regierung, für die sie gesorgt hatte, gewesen wäre, blieb jede 
Sache auf seiner Stelle; der Thron ward vacant erklärt und eine 
neue Successions-Linie wurde gegründet.

Das war aber noch nicht alles; Sorge wurde getragen, die 
Eingriffe, die'in die Verfassung gemacht wurden, abzustellen, 
sowie auch neuen zuvorzukommen: — Diese so sehr günstige 
Gelegenheit wurde zu Nutzen gemacht, einen ursprünglichen 
und klaren Vertrag zwischen dem König und dem Volk zu 
schliessen.

Von dem neuen König wurde ein bestimmterer Schwur er
heischt, als ihn seine Vorgänger geleistet hatten; und er wurde 
als die immerwährende Formel solcher Schwüre geheiliget. Es 
wurde festgesetzt, dass die Auflegung der Steuern ohne Genehmi
gung des Parlaments und die Haltung einer stehenden Armee in 
Friedenszeiten gesetzwidrig seyen. Die Gewaltgesetze zu erlassen, 
auf die die Krone stets Anspruch gemacht hatte, wurde auf
gehoben. Es wurde beschlossen, dass jeder Unterthan [Subject], 
was sein Charakter oder Rang auch seyn möge, das Recht habe, 
dem König eine Bittschrift einzureichen.e-) Endlich wurde durch 
die Begründung der Pressfreyheit der Schlussstein des Bogens 
gelegt.*-’

N o t a  e)  Die Lords und die Gemeinen haben, bevor die Krönung des Königs 
William und der Königinn Maria stattgefunden halte, eine Bill ausgearbeitet, 
welche die Ankündigung jener Rechte enthielt, die sie zu Gunsten des Volks in 
Anspruch nahmen, und das deshalb die Bill der Rechte genannt wurde. Diese 
Bill enthielt nebst einigen anderen, die oben angeführten Artikeln, und wurde, 
nachdem sie die königliche Genehmigung bekam, eine Acte des Parlaments — 
unter dem Titel: Eine Acte, die die Rechte und Freyheiten der Subjecten zu 
Kunde gibt, und die Succession zur Krone ordnet.

N o t a  f )  Die Pressfreyheit war indess, um es genau zu nehmen, nur ein 
Jahr nachher begründet, und das zwar aus dem Grunde, weil das Parlament jeder 
Einschränkung, der sie früher ausgesetzt gewesen ist, sich entgegenstellte.
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Der Revolution vom Jahr 1689 ist deshalb die dritte grosse 
Ära in der Verfassung von England. Die Magna Charta zeigte die 
Gränzen an, durch die die königliche Authorität eingrenzt wer
den sollte; einige aussen Werke wurden unter der Regierung 
Eduard des ersten bereits erhoben; während der Revolution w'ar 
es aber, dass die Circumvallation beendigt ward.

Es war während dieser Ära, dass die wahrhaften Grundsätze 
einer Civilgesellschaft, im vollsten Sinn begründet wurden. Durch 
die Expulsion eines Königs, der seinen Schwur gebrochen hatte, 
war die Lehre des Widerstandes diese letzte Zuflucht eines unter
drückten Volkes — ausser allem Zweifel bekräftiget. Durch die 
Ausschliessung einer erblich despotischen Familie wurde es endlich 
ausgemacht, dass Nationen nicht das Eigenthum der Könige sind. 
Die Grundsätze eines passiven Gehorsams der göttlichen, unver
änderbaren Rechte der Könige — das ganze Schaugerüste von 
falschen und abergläubischen Ansichten, mit einem Worte, durch 
das die königliche Authorität bis dahin unterstützt ward, fiel mit 
einmal zu Grund (Boden) (zusammen) und an dessen Stelle 
wurden die solideren und dauerhafteren Fundamente der Liebe 
zur Ordnung gelegt und der Sinn erweckt für die Notwendigkeit 
einer Civilregierung unter der Menschheit.

IVtes KAPITEL.

[Von der gesetzgebenden Macht.]

In beinahe allen Staaten von Europa gilt dér Wille des 
Fürsten für Gesetz: und der Gebrauch hat den Gegenstand des 
Rechtes, mit dem Gegenstand der Thatsache so sehr verwickelt, 
dass ihre Rechtsgelehrten die gesetzgebende Authorität im all
gemeinen, wesentlich zu der Würde des Königs gehörend, dar
stellen; und es scheint ihnen, dass die Fülle seiner Macht noth- 
wendigemeise aus der Definition seines Titels hervorgehen 
müsse.

Die Engländer haben aber anders geurtheilt, denn sie waren 
in glücklichem Umständen: sie konnten nimmer glauben, dass das 
Geschick der Menschen (Menschheit) an einem Wortspiel und an 
Schul Spitzfindigkeiten hängen könne: sie verbanden deshalb mit 
dem Wort König oder roy ein Wort, w'as ihren Gesetzen auch 
bekannt gewesen ist. durchaus keine andere Meinung, als welche 
die Römer dem Wort Rex und die nördlichen Nationen dem Wort 
Cyning beilegten.

Sie haben daher, indem sie die Macht des Königs begränzten, 
mit mehr Übereinstimmung der Ethimologie des Wortes gehan-
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del t ; sie verfuhren auch Übereinstimmendei· mit der Vernunft, da 
sie das willkührliche Handhaben der Gesetze jener Person ent
rissen, die ohnehin mit der öffentlichen Macht des Staates aus
gerüstet, vor allem gerade derjenige ist, der sich am meisten 
geneigt fühlt, sich über die Gesetze zu erheben.

Der Grund der englischen Verfassung, das Hauptprinzip, 
von dem alle übrigen Grundsätze ausgehen, ist, dass die gesetz
gebende Macht ausschliesslich dem Parlamente angehört: das 
heisst, dass es Gesetze begründen, abrogiren, verändern und 
auslegen kann.

Die constituenten Theile des Parlaments sind der König, das 
Haus der Lords und das Haus der Gemeinen.

Das Haus der Gemeinen oder anders, die Versammlung der 
Hepresentanten der Nation, ist von den Abgesandten der ver
schiedenen Grafschaften gebildet, deren jede ihrer zweye sendet; 
sodann von den Deputirten gewisser Städte, deren London, wenn 
man Westminster und Southwark mitrechnet, achte — andere 
Städte einen oder zwey abschickt ; und endlich von den Deputirten 
der Städte Oxford und Cambridge, deren jede auch ihrer zwey 
sendet.

Endlich sendet Schottland, seit dem Ackt der Union, fünf
undvierzig Deputirte; die, wenn man sie zu den nun soeben an
geführten rechnet, die ganze Zahl von 558 ausmachen. Jene Depu
tirte representieren, wiewohl sie abgesondert erwählt wurden, nicht 
nur die Grafschaft oder die Stadt, die sie gesandt hatte, so wie 
das der Fall in Niederlanden und in den Cantonen der Schweitz 
ist ; aber siestellen, wenn sie einmal zugelassen sind, den ganzen 
Körper der Nation vor.

Die Qualificationen, die erheischt werden, um ein Mitglied 
des Parlaments seyn zu können, sind „Ein geborener Unterthan 
von Grossbritannien zu seyn, und ein Landgut von 600 tt jähriges 
Einkommen zu haben, um eine Grafschaft, und 300 U des Jahres, 
um eine Stadt oder eine Burg vorzustellen (representiren).

Die Qualification hingegen, die erfordert wird, um das 
Recht der Erwählung in einer Grafschaft zu haben, ist der Be
sitz eines freeholds von 40 Shilling jährigem Einkommen,o) was 
die Wahlmänner in Städten und Burgen übrigens anbetrifft, so 
müssen die freye Leute [freemen] in demselben seyn — ein Wort, 
welches anjetzt gewisse Qualificationen andeutet, die in den par
ticular charters auseinandergesetzt sind.

6ten July[ N n t a  a )  Dieses Freehold musste wenigstens ein Jahr vor der Zeit der Er
wählung im Besitz des Erwählers gewesen seyn. ausser es wäre ihm als Erbtlieil 
oder durch eine Heirat oder Testament oder durch eine Beförderung zu einem 
Dienst zugekommen.



FÜG G ELÉK 423

5Kn -July I Wenn der König das Parlament versammeln will, 
so schickt er deshalb einen Befehl an den Lordkanzler, der, nach
dem er diesen erhielt, eine Verordnung unter dem grossen Siegel' 
von England an den Sheriff einer jeder Grafschaft sendet, und 
ihn durch dieselbe die Massregeln der Erwählung der Mitglieder 
jener Grafschaft und der darin liegenden Städten und Burgen 
andeutet. Drey Tage nach der erhaltenen Verordnung [writ] muss 
der Sheriff seine Befehle dem Magistrat der Städte und Burgen 
einsenden, damit sie acht Tage nach erhaltenem Befehl ihre Wahl 
bewerkstelligen mögen, von der sie in vier Tagen die Anzeige 
zu machen haben. Der Sheriff selber muss hingegen zur Erwäh
lung in der Grafschaft selbst schreiten, und das zwar nicht früher 
als zehn Tage und auch nicht später als sechzehn Tage nach der 
erhaltenen Verordnung.
"‘Kn July. I Die Hauptvorsicht, die durch das Gesetz genommen 
wurde, um in den Wahlen den freyen Willen eines jeden zu sichern, 
war, dass keiner der Kandidaten, der nach dem Tag der Verord
nung oder selbst der Erledigung der Stellen, den Wahlmännern 
irgend eines Ortes oder einen derselben nur eine Unterhaltung 
[entertainment] geben sollte, um erwählt zu werden, fähig sey, 
für selbe Stelle in das Parlament aufgenommen zu werden, dass 
der, der einem Votirer Geld oder eine Anstellung oder irgend 
ein anderes Geschenk gebe oder zu geben verheisse, um seine 
Stimme zu influenciren, Er sowohl, als der Votirer zu einer 
Geldstrafe von 500 U verurtheilt und auf immer disqualificirt 
sey, ein Amt in irgend einer Gemeinschaft zu bekleiden: Beide 
können jedoch diespn Folgen ihres Eingriffes dadurch ausweichen, 
dass sie jene, die sich auf dieselbe Art schuldig gemacht haben, 
anzeigen.

Es war überdiess noch bestimmt, dass weder ein Lord des 
Parlamentes, noch ein Statthalter (Lordlieutenant, peer von Eng
land) einer Grafschaft das Recht haben soll, sich in die Wahl 
eines Mitgliedes zu mischen; dass jeder Beamte der Ackzise, der 
Maut ect. ect., der sich unterfangen sollte, sich in die Erwählungen 
dadurch zu mengen, dass er die Zustimmung oder Weigerung eines 
Votirers influencire, 100 it verlustig und jeder weiteren Anstel
lung unfähig sey. Dass endlich die Soldaten, die in einem Ort 
bequartirt sind, wo eine Erwählung statthaben soll, wenigstens 
einen Tag vor einer zu statthabenden Erwählung, auf ‘2 Meilen 
und noch weiter, sich entfernen müssen — und erst einen Tag 
nach ihrer Beendigung wieder zurückkehren dürfen.

Das Oberhaus oder die Versammlung der Peers von England 
oder Lords bestehet aus geistlichen Mitgliedern, die zwey Erz
bischöfe von Canterbury und York und 24 Bischöfe sind; und 
sodann aus weltlichen Mitgliedern, die alle Peers von England
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seyn müssen, ob sie sodann als Herzoge, Marquis, Earl (Graf) ect. 
betittelt sind.

Endlich ist der König der dritte constituirende Theil des 
Parlaments; und er allein hat das Recht es zusammenzuberufen 
— aufzulösen oder zu verlängern. Die Folge der Auflösung ist, 
dass das Parlament von demselben Augenblick aufhört zu seyn; 
das Amt (Commission), das den Mitgliedern durch ihre consti- 
tuenten anvertraut wurde, ist beendet; und sie müssen, wenn ein 
neues Parlament versammelt werden sollte, aufs Neue erwählt 
werden. Eine Verlängerung ist hingegen nur eine Vertagung bis 
zu einem vom König bestimmten Termin; bis zu dem das Parla
ment unterbrochen ist, — und die Functionen der Deputirten 
einstweilen suspendirt sind.

Wenn das Parlament in Folge einer neuen Einladung oder 
nach Verlauf des festgesetzten Termins, bis zu dem es vertagt 
wurde, sich versammelt, so begibt sich oder der König selbst mit 
allen Insignien seiner Würde bekleidet, in dasselbe oder er bestellt 
datzu angemessene Personen, um ihm bey jener Gelegenheit vor
zustellen; und er eröffnet die Sitzung (Session), indem er den 
Stand der öffentlichen Angelegenheiten dem Parlamente vorbreitet 
und es einladet (Vorladung, summons), sie in Berathschlagung 
zu nehmen. Die wirkliche oder die vertretene Gegenwart des Königs 
bey der Eröffnung des Parlaments wird durchaus erheischt: sie 
ist es, die den gesetzgebenden Körpern Leben gibt, und sie in 
Bewegung setzt.

Der König, nachdem er seine Erklärung gemacht hat, zieht 
sich sodannn zurück. Das Parlament aber, dem die National
angelegenheiten anvertraut sind, beginnt ihre Functionen und 
bestehet dann so lang, bis es nicht oder vertagt oder aufgelöset 
wird. Das Haus der Gemeinen und das Haus der Peers versam
meln sich abgesondert; das letztere unter dem Vorsitz des Lord
kanzlers und das erstere unter dem ihres Sprechers: und sie 
adjourniren besonders auf solche Täge, die sie respectiv'zu be
stimmen für gut errachten [oder: und sie vertagen ihre Geschäfte 
so wie sie es respective für gut errachten].

Da beide von diesen Häusern das Recht hat, die von dem 
andern gemachten Vorschläge zu v e r n e i n e n  [negativ] und da dem
zufolge keine Gefahr obwaltet, dass sie in ein ander ihre Rechte 
oder die des Königs, der auch sein Verneinen hat, greifen sollten, 
so kann jede Frage, die sie für das öffentliche Wohl erspriesslieh 
dünken, in einem und dem andern der Untersuchung überlassen 
werden. Solche sind z. B. die neuen Limitationen, die der Autho- 
rität der Krone gesetzt oder die Extensionen, die ihr zuzugeben 
werden sollten; die Begründung neuer Gesetze, — oder die Ver
änderung der schon bestehenden. Endlich sind die verschiedenen
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Arten von öffentlichen A n s t a l l t e n  [provisions] oder Begründungen, 
die verschiedenen Missbräuche der Verwaltung und die Hilfsmittel 
gegen dieselbe, der Gegenstand, der in jeder Versammlung die 
Aufmerksamkeit des Parlaments auf sich zieht.

Hier muss indessen eine wichtige Bemerkung gemacht werden. 
Alle Bills, durch die Geld bewilliget wird, müssen ihren Anfang 
in dem Unterhaus haben: die Lords können diesen Gegenstand 
nur in der Folge einer Bill berathen, die ihnen durch das letztere 
dargereicht wurde; und die Gemeinen bestunden auf dieses Vor
recht zu allen Zeiten mit einer so ängstigen Hartnäckigkeit, dass 
sie den Lords niemals zugeben wollten, in den Geldbills auch die 
mindeste Veränderung vorzunehmen; — und dass sie sie dem zu 
Folge ohneweiters annehmen oder zurückweisen müssen.

Dies ausgenommen, kann jedes Mitglied in einem und dem 
anderen Hause, was für einen Vorschlag er für gut glaubt, vor
tragen. Wenn der Gegenstand, nachdem er untersucht wurde, einige 
Aufmerksam [keit] zu erregen verdient, so^wird der, der den Vor
schlag gemacht hatte, gewöhnlich mit einigen anderen, die ihm 
beygegeben werden, gebeten, ihn zu Papier zu setzen. Wenn 
sodann, nach einer reiferen Überlegung, der Vorschlag Genehmi
gung erhält, so wird er dem andern Hause zugesendet, damit 
dasselbe es auch in Erwägung ziehe. Wenn dieses letztere Haus 
die Bill verwirft, so bleibt sie ohne Erfolg; sollte es aber bey- 
stimmen, so fehlt zu dessen vollkommener Begründung nichts 
anderes als die königliche Billigung (als des Königs Bewilligung).

Der König wartet, ausser es wäre ein Geschäft, das augen
blickliche Abfertigung erheischte, gewöhnlich bis zu Ende der 
Session oder wenigstens bis eine gewisse Zahl von Bills für ihn 
bereit sind, bevor er seinen königlichen Wohlgefallen zu erkennen 
gibt. Wenn endlich die Zeit herangerückt ist, so geht der König 
in demselben Staat ins Parlament, mit welchem er ihn eröffnete; 
und ein Clerk, der eine Liste der Bills hat, gibt oder versagt, 
wie er vorlieset, die königliche Bewilligung, während der König 
auf dem Throne sitzt.
St·™ JMy I Wenn die königliche Bewilligung einer öffentlichen 
Bill gegeben ist, so sagt der Clerk, „le roy le veut“. Sollte es 
aber eine Privatbill seyn, so sagt er sóit fait comme il est désira. 
Handelt die Bill von Subsidien, so sagt er, le roy remercie ses 
loyaux subjects; accepte leur bénévolence &  aussi le veut. End
lich, wrenn der König es für gut findet eine Bill nicht zu genehmi
gen, so sagt der Clerk le roy s’advisera, das eine mildere Art ist, 
seine Verweigerung zu geben.

Es ist indess nicht wenig sonderbar, dass der König von 
England in seinem Parlamente sich in franzöischer Sprache aus- 
drücken muss. Dieser Gebrauch wurde in den Zeiten der Errobe-
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rung eingeführth) und wurde, sowie andere Sachen der äusseren 
Form, beybehalten, die manchmal Jahrhunderte fortwährten, nach
dem ihre Substanz bereits verändert ist. Der Richter Blackstone 
drückt sich über diesen Gegenstand mit folgenden Wörtern aus: 
„Ein Merkmal, man muss es bekennen (und das einzig zurück
gebliebene) der Errobeiung —; und das man auch gern in die 
Vergessenheit fallen zu sehen wünschte, wenn es kein fragliches 
Memento in sich bewahrte, dass auch unsere Freyheiten sterblich 
sind, da sie schon einmal durch fremde Macht zerstört worden 
waren.“
9>en July I Der König vertagt das Parlament, nachdem er seine 
verschiedenen Absichten zu erkennen gegeben hat; jene Bills, die 
er verworfen hat, bleiben ohne Erfolg: welche er aber genehmigte, 
werden die Kundthuung der höchsten Macht, die in England aner
kannt ist; und sie haben dieselbe bindende Kraft, die die edits 
enrégistrés in Frankreiche> und die populiscita in dem alten Rom 
gehabt hatten: sie sind mit einem Wort Gesetze. Und wiewohl im 
Anfänge einer der constituirenden Theile des Parlaments das Ein
führen jener Gesetze hindern hätte können, so ist nunmero zu derer 
Abschaffung der vereinte Wille von allen drey Theilen notwendig.

Nota b) Wilhelm der Erroberer fügte zu den Veränderungen, die er oin- 
geführt hatte, die Abolition der englischen Sprache in allen öffentlichen sowohl, 
als gerichtlichen Angelegenheiten noch hinzu, und substituirte anstatt derselben 
die franzöische Sprache, die in seinen Zeiten gesprochen war: daher stammt die 
grosse Zahl von altfranzöischen Wörtern, die man im Styl der englischen Gesetze 
vorfindet. Es war erst unter Eduard dem dritten, dass die englische Sprache 
wieder anfing in den G e r i c h t s h ö f e n  [ C o u r t s  o f  j u s t i c e ]  angenommen zu werden.

N o t a  c) In Frankreich heissen sie edits enrégistrés, jene Edicte des Könige, 
die in dem Hof des Parlaments eingeschrieben· wurden. Das Wort Parlament 
drückt indessen in Frankreich nicht sowie in England die Versammlung der Stände 
des Königreichs aus. Die franzöischen Parlamente sind eigentlich Gerichtshöfe: 
das von Paris, das über alle in den Provinzen begründete, die Oberaufsicht führt, 
war in derselben Art und für denselben Endzweck, als in Eng and nach der Hand 
die Aula regi6. eingeführt.; das heisst, für die Handhabung der öffentlichen Gerech
tigkeit, — und um in den Uneinigkeiten zwischen dem König und seinen Baronen 
zu entscheiden. Es war in der Folge des durch diesen Hof ausgesprochenen 
Urtheils, dass der König die Besitzungen von verschiedenen Lords und Fürsten 
angriff und sie sodann, wenn er sich ihrer bemächtigen konnte, der Krone ein
verleibte. Das Parlament von Paris gründet seine Urtheilsprüche, sowie es alle 
anderen Gerichtshöfe thun, auf die Edits oder die Befehle des Königs, wenn sie 
einmal eingeschrieben sind. Wenn jene Befehle [ordonance] (Anordnung) für nach
theilig angesehen werden, — so weigert sich das Parlament sie oinzuschreiben —; 
sie handeln aber so, ohne den mindesten Anspruch zu machen, einen Antheil in 
der gesetzgebenden Macht zu haben; sie wenden nur das ein, dass sie damit nicht 
zufriedengestellt sind, dass es der Wille des Königs sey; dass sie nicht glauben 
können, dass es wirklich der Wille des Königs sey; und machen sofort ihre Vor
stellungen. Manchmal genehmiget der Kön'g dieselben; ist er aber entschlossen 
aller Opposition ein Ende zu machen, so gehet, er in eigener Person in das Parla
ment und hält daselbst, was sie un lit de justice heissen, erklärt, dass die Anord
nung, von der gehandelt wird, in der That sein Wille sey, und befehlt dem dat-zu 
bestellten Beamten, sie einzuschreiben.
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Vi« KAPITEL.

[Von der Executiven Macht.]

iQtm July | Das Parlament hört auf zu seyn, wenn es vertagt 
oder aufgelöset worden ist: ihre Gesetze bleiben aber in Kraft: 
der König ist mit ihrer Handhabung b e k l e i d e t  [remains charged] 
und ist zu dem Endzweck mit der datzu nötigen Macht ausgerüstet.

Es muss jedoch bemerkt werden, dass der König, obschon er 
in seiner politischen Fähigkeit und in Hinsicht des Antheils der 
ihm in der legislativen Authorität z u g e l a s s e n  [alloted] ward, 
nur einen constituirenden Theil des Parlaments bildet, dennoch 
ausser allem Zweifel Souverain ist, und nur seinen Willen er
kennen zu geben braucht, — wenn er die Bills, die man ihm 
unterbreitet, zu genehmigen oder abschlagen wünscht; wenn aber 
die Ausübung seiner Macht in der Regierung in Anbetracht ge
nommen wird, so ist er nichts weiter als ein Beamter, — und 
die Gesetze allein, ob sie vor seiner schon bestunden oder ob sie 
von ihm selbst durch seine Einwilligung begründet wurden, müs
sen sein Betragen bestimmen; und sie binden ihn gleich seiner 
Unterthanen.

I. Die erste Prerogative des Königs in seiner Fähigkeit als 
höchster Beamter, ist die Administration der Gerechtigkeit.

1. Er ist die Quelle aller juridischen Macht im Staate; er 
ist der Chef von allen Gerichtshöfen, und die Richter sind nur 
seine Substituten; alles wird in seinem Namen a b g e h a n d e l t  
[transact]: die Urtheile sind mit seinem Insiegel versehen und 
sie werden in seinem Namen vollzogen.

2. Durch eine Fiction des Gesetzes wird er als der Universal- 
Besitzer des Königreichs betrachtet; weshalb man alle Eingriffe 
in die Gesetze für Beleidigungen gegen den König achtet: und 
deshalb auch alle Verfolgungen in den Gerichtshöfen in seinem 
Namen gemacht werden.

3. Er kann Verbrechen vergeben und jene Strafen nachlassen, 
die infolge seiner Verfolgung ausgesprochen worden sind.

II. Die zweyte Prerogative des Königs ist die Quelle aller 
E h r e n b e z e i g u n g e n  [of honour] zu seyn: das heisst, der V e r th e i l e i ·  
(Spender) der Titeln und der Würden: er creirt im Königreich 
die Peers, sowie er die verschiedenen Grade des niederen Adels 
verleiht. Er disponirt nebstbey über die verschiedenen Stellen in 
dem Gesetz und andern Höfen.

III. Der König ist der Superintendent des Handels —; er 
hat die Prerogative, die Gewichter und die Maasse zu ordnen; 
er allein kann Müntze pregen, — und fremdes Geld in Umlauf 
bringen.
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IV. Er ist. das höchste Haupt der Kirche. In dieser Fähig
keit benennt er die Bischöfe und die zwey Erzbischöfe; und er 
allein kann die Versammlung des Clerus zusammenberufen. Diese 
Versammlung ist in England nach dem Modell des Parlaments 
gebildet; die Bischöfe formiren das Oberhaus. Die Depu- 112*»» July 
tirten hingegen der Diöcesen und der verschiedenen Kapiteln das 
Unterhaus; die Einwilligung des Königs ist gleichfalls nöthig, 
um ihren Acten und Canons Validität zu geben; und der König 
kann ihre Versammlung vertagen oder auflösen.

V. Er ist nach den Rechten seiner Krone der Generalissimus 
aller Land und See Kräften: er allein kann Truppen ausheben, 
Flotten ausrüsten, Festungen bauen; und er benennt alle Ämter 
in demselben.

VI. Er ist in Hinsicht fremder Nationen der Representant 
und der A u f b e w a h r e r  [depositary] aller Macht und der gesam
melten Majestät der Nation; er sendet und empfangt die Bot
schafter; er bindet Alliancen; und er hat das Vorrecht Krieg 
anzukündigen und unter jenen Bedingungen Frieden zu schliessen, 
die ihm gut dünken.

VII. Was aber endlich so viele R e c h t e  (Macht) auf die 
höchste Stufe zu fördern scheint, ist die fundamental Maxime, 
dass der König nichts unrecht thun könne: was indessen nicht 
das bedeutet, als ob der König keine Macht hätte, Übles zu stiften 
oder als ob alles nach der Meinung mancher Menschen älterer 
Zeiten, was er thäte, gesetzmässig wäre, sondern dass er über 
alle Gerichtshöfe erhoben und seine Person geheiliget und invio
lable sey.

Vite* KAPITEL.
[Die Gränzen, die die Verfassung der königlichen Vorrechte gesetzt hat.]

Wenn wir die vorhergehende Vorzählung der Rechte lesen, 
mit dem die Gesetze von England den König bekleideten, so 
können wir sie mit dem Begriff einer Monarchie, die man uns 
für eine beschränkte gibt, nicht wohl vereinigen. Der König ver
bindet in sich selber nicht nur alle Zweige der executiven Maciit; 
er disponirt nicht nur, und zwar ohne Controll, mit der ganzen 
militärischen Macht des Staates; aber er ist sogar, wie es scheint, 
der V o r s t e h e r  [master] des Gesetzes selbst — da er nach seinem 
Willen die legislativen Körper beruft und entlässt. Wir finden 
ihn deshalb bey dem ersten Anblick mit allen den Vorrechten, 
deren sich nur jeder unumschränkteste Monarch bemächtiget hatte; 
und wir sind verlegen, die Freyheit zu sehen, die die Engländer 
mit so vielem Vertrauen zu besitzen scheinen.

Die Representanten des Volkes haben aber jetzt noch, und 
das ist genug gesagt, da die Verfassung von England bereits voll
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kommen b e g r ü n d e t  (ausgeglichen) ist, dieselbe mächtige Waffe 
in den Händen, durch welche ihre Voreltern im Stande waren sie 
zu begründen. Es ist bloss von ihrer Freygiebigkeit, dass der 
König Subsidien erhalten kann; und in diesen Tagen, wo alles 
nach einer Berechnung des Geldes geschätzt wird, in diesen Tagen, 
wo Gold die Haupttriebfeder aller Dinge geworden ist, kann man 
mit Sicherheit behaupten, dass der Jenige, der in Hinsicht einer 
so wichtigen Waare, von dem Willen anderer Menschen abhänge, 
wie gross seine Macht sonst auch immer seyn möge, in einem 
wirklichen Zustand von Abhängigkeit sich befinde.

In dieser Lage ist der König von England. Er hat ohne 
dem Zugestehen seines Volkes beynahe keine Einnahmen. Einige 
wenige Erbobliegenheiten in der Ausführung der Wolle (die seit 
der Begründung von Manufacturen stillschweigend verlöscht sind), 
ein Zweig der A c k z i s e  [excize], die unter Karl dem zweyten der 
Krone, als eine Indemnirung für die Militärdienste, die sie auf
gab, zugefügt wurde, und die unter Georg dem ersten auf 7000 u- 
festgesetzt ward; der Zoll von 2 Shilling für jede eingeführte 
Tonne Weines; — die Trümmer der Schiffe, deren Besitzer unbe
kannt blieben; — Wallfische und S t u r g e o n s ,  die an das Ufer 
geworfen werden [relict] — Schwäne, die an öffentlichen Flüssen 
schwimmen und einige andere wenige Feudal- Ü b e r b l e i b s e l n  bilden 
anjetzt die bestimmten Einkünfte des Königs und sie sind alles, 
wrns von dem alten Erbtheil der Krone übergeblieben ist.

Der König von England hat deshalb das Vorrecht Armeen 
zu commandiren und Flotten auszurüsten, — ohne dem Zuthun 
[concurrence] seines Parlaments kann er sie aber nicht halten. 
Er kann Stellen und Emolumente verleihen — ohne seinem Parla
mente kann er aber den Sold nicht zahlen, der mit demselben 
verbunden ist. Er kann Krieg erklären, ohne seinem Parlamente 
ist es ihm aber unmöglich ihn zu führen. Die königliche Prero
gative, mit einem Wort, entblösst als sie ist, von dem Recht, 
Taxen aufzuerlegen, gleicht einem u n e n d l i c h e n  [vast] Körper, der 
durch sich selber seine Bewegungen nicht bewerkstelligen kann; 
oder sie gleicht einem vollkommen ausgerüstetem Schiff, dem das 
Parlament nach G u t d ü n k e n  (Wohlgefallen) das Wasser entziehen 
und es auf dem Grund lassen; oder es durch die Gewährung der 
Subsidien mit hinlänglichem Wasser versehen und es wieder in 
Bewegung setzen kann.

Und wir sehen in der That seit der Begründung dieses Vor
rechtes der Representanten des Volkes, Subsidien der Krone ge
währen oder versagen zu dürfen, alle ihre anderen Privilegien immer
während zu nehmen. Obschon diese Representanten im Anfang 
unter den unvortheilhaftesten Bedingnissen im Parlamente auf
genommen wurden, so fanden sie dennoch bald Mitteln, indem sie
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ihre Petitionen zu den gewöhnlichen Bills fügten, einen Antheil 
an der Begründung jener Gesetze zu haben, durch welche sie dann 
in der Zukunft regieret werden sollten; und sie machten diese 
Art zu verfahren, die im Anfang vom Könige nur geduldet wurde, 
endlich zu einem Rechte; und erklärten unter Heinrich dem vier
ten, dass sie in der Zukunft in Hinsicht der Subsidien keinen 
Entschluss fassen wollten, bevor sie auf ihre Petitionen keine 
bestimmte Antwort erhalten hätten.
lö*en juiy i Wir sehen, dass die Gemeinen in den kommenden 
Zeiten durch den Gebrauch dieses Vorrechtes, in ihren Bemühungen 
jene despotischen Mächte, die einen Theil der königlichen Vor
rechte ausmachten, zu beschneiden, immer glücklich gewesen sind. 
Sie veranlassten, wenn immer Missbräuche sich angeschlichen 
hatten, die sie mit Ernst abschaffen wollten, dass die Beschwer
den mit den Suplicken, um mich des Ausdrucks des Herrn Went
worth zu bedienen, Hand in Hand gingen, — welche Massregel 
stets ihre Vertilgung bewirkte. Und eine Bill, die wegen dem 
gemeinnützigen Wohl, von den Gemeinen für wichtig gehalten 
und deshalb an eine Geldbill a n g e h e f t e t  (vereiniget) wurde, — 
verfehlte im allgemeinen selten, in so guter Begleitung durch
zugehen.“'1

VIR« KAPITEL.
[Derselbe Stoff fortgeführt.]

Aber diese Grösse des Vorrechtes der Gemeinen und die 
Leichtigkeit, mit der es gebraucht werden kann, könnten, wie 
sehr sie auch zur ersten Begründung der Constitution nötig seyn 
mochten, bey jetzigen Zeiten zu a n s e h n l i c h  seyn, da sie sie 
nunmero nur zu erhalten haben. Es könnte die Gefahr entstehen, 
dass der König, wenn jetzt das Parlament dieses Recht zur 
höchsten Stufe bringen sollte, zur Verzweiflung gebracht, und 
zur Ergreifung der äussersten Mitteln gezwungen werden dürfte: 
oder dass die Verfassung, die nur durch Gleichgewicht sich er
haltet, endlich umgestürzt werden würde.

Das ist aber eine Sache, die die Klugheit des Parlaments 
Yorausgesehen hat. Sie haben sich selber in dieser Hinsicht durch

N o t a  a )  Durch die Anführung des gewaltigen Gebrauchs, den die Gemeinen 
zu Zeiten von ihrem Recht, Subsidien zu gewähren, machten, wenn sie Beding
nisse verschiedener A rt den Bills beyfügten, die Geldgaben zu ihrem Object hatten, 
will ich nur die Wirksamkeit jenes Rechtes, von dem in diesem Kapitel gehandelt 
wurde, in das Licht stellen, ohne die Pretension zu heben, ein Wort über die 
Schicklichkeit- dieses Verfahrens zu sagen. Das Haus der Lords fand es endlich 
notwendig (was als Beweis für das Gesagte dienen mag), unter sich eine Art 
Biindniss zu schliessen, um der legislativen Authorität gegen den unbegrenzten 
Gebrauch, den die Gemeinen von ihrem Taxationsrecht machten, Sicherheit zu 
verschaffen; und es wurde zu einer bleibenden Regel ihres Hauses gemacht, jede 
Bill zu verwerfen, an die eine Geldbill geheftet war.
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Gesetze eingeschränkt; und sie haben, ohne dieses ihr Vorrecht 
zu berühren, dessen Gebrauch begränzt. Die Gewohnheit, dem 
Könige, im Anfänge jeder Regierung, und in dem Augenblick 
der überströmenden Affectionen, die zwischen ihm und seinem 
ersten Parlamente damals statt zu haben pflegen, ein bestimmtes 
Einkommen für sein Leben zuzusichern, währte lange Jahre: 
diese Zusicherung, die in Hinsicht der Ausübungen seiner Macht 
den Einfluss der Gemeinen keineswegs schmälert, setzt ihn in 
die Lage, die Würde der Krone aufrecht zu erhalten, und reicht 
ihm als dem ersten Magistraten des Reichs die Mitteln dar, sich 
jene Unabhängigkeit zu verschaffen, die das Gesetz auch den
jenigen zusichert, die mit der particulären Handhabung der Ge- 
richtigkeit [Justice] beauftraget sind.0> 11!|ten July

Dieses Betragen des Parlamentes bietet in allen zufälligen 
Anordnungen des Staates die wunderbarsten Hilfsmitteln dar. 
Denn obschon durch die kluge Vertheilung der Kräfte der Regie
rung, dafür gesorgt wurde, dass grosse Usurpationen, bis zu einem 
gewissen Grade, unausführbar gemacht seyen, so ist es dennoch 
unmöglich, dass nicht endlich durch das immerwährende, obschon 
schweigende Streben der executiven Macht sich zu erweitern, nicht 
manche Missbräuche einschleichen sollten. Aber hier reichen die 
Kräfte, die das Parlament weislich in der Reserve gehalten hat, 
alle Mitteln dar, sie wieder abzustellen. Mit dem Ende einer jeden 
Regierung ist die Civilliste und diese Art Unabhängigkeit, die 
sie verschat'te, aufgehoben. Der Nachfolger findet zwar einen Thron, 
einen Scepter und eine Krone: er findet aber weder Macht, noch 
Ansehen; und das Parlament hat es in Ihrer Gewalt, bevor ihm 
der wirkliche Besitz alles diesen gegeben wird, eine gänzliche 
Musterung im Staate vorzunehmen, — und alle Missbräuche abzu
stellen, die während der vorgehenden Regierung sich eingeschlichen 
haben sollten; — die Constitution kann auf diese Art stets auf 
ihre ersten Fundamentalprinzipien zurückgebracht werden.

England erfreut sich deshalb eines grossen Vortheiles, den 
sich zu verschaffen alle freye Staaten suchten; ich meine den, 
einer periodischen Reformation. Aber die Mitteln, die die Gesetz
geber ergriffen hatten, um diess zu bewirken, führten allemal, 
wenn sie in Ausführung gebracht werden sollten, die schrecklichsten 
Folgen herbey: Die Gesetze, die in Rom gemacht wurden, um

N o t a  a )  Die zwölf Richter. Ihre Anstellungen, die vormals durante bene 
placito gegeben wurden, müssen anjetzt ,,quam diu re bene gesserint" verliehen 
werden — und eo ihre Bezahlungen zugesiehert: indessen können sie nach dem 
Verlangen der beiden Parlamente gesetzmässig entfernt werden. St. 13 Wilh. III, 
o. 2. Im ersten Jahr der Regierung des jetzigen Königs wurde überdiess das noch 
festgesetzt, dass das Amt der Richter selbst nach dem Hintritt des Königs in 
voller Kraft verbleiben sollte — durch welche Massregel sie ihre Unabhängigkeit, 
von dem wahrscheinlichen Thronfolger, in Hinsicht ihres Amtes bewirkten.
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die Gleichheit, die die Esenz einer democratischen Regierung ist, 
herzustellen, zeigten sich allemal glatterdings unausführbar; der 
Versuch allein drohte die Republique umzustürtzen und das Mittel 
[expedient], welches die Florentiner ripigliar il stato hiessen, 
zeigte sich in seinen Folgen keineswegs glücklicher. Und die 
Ursache hievon war, weil die verschiedenen Mitteln, gerade durch 
die Übel, die sie abstellen hätten sollen, früher schon verachtet 
wurden; je grösser daher die Missbrauche waren, desto unmög
licher war es, sie zu ändern.

Die Mitteln aber einer Reformation, die das Parlament von 
England bedacht war sich aufzubewahren, ist desto mehr wir
kend, desto weniger gerade sie zu ihrem Endzweck führt. Sie 
stemmt sich gegen die Usurpationen der Prerogative, wenn man 
sich so ausdrücken dürfte, nicht geradezu mit der Stirne — sie 
greift sie nicht in der Mitte ihres Laufes an — und in dem 
vollsten Schwung ihrer Wirkung: sondern sie steigt bis zur 
Quelle, bis zu dem Prinzipe ihres Entstehens hinab. Sie will sie 
nicht mit Gewalt umstossen; sie entnervt nur ihre Triebfedern.

Und was noch mehr die Leichtigkeit, dieses zu bewirken, er
höht — ist, dass ausschlüsslich nur die Usurpationen angegriffen 
werden, — indem der Stolz und die Hartüeckigkeit der Usur
patoren, die noch schwerer wäre zu bekämpfen, keiner beson
deren Aufmerksamkeit gewürdiget werden.

Mit dem neuen Souverain wird jede Sache abgehandelt, der 
bis dahin keinen Theil in öffentlichen Angelegenheiten hatte, 
und keinen Schritt thun konnte, den er durchzuführen seiner 
Ehre schuldig zu seyn dünkte. Sie berauben ihn dessen nicht, 
was das allgemeine Beste von ihm erheischt — Er aber selbst 
opfert es auf.

Die Wahrheit aller dieser Bemerkungen ist durch die Be
mühungen, die nach den Regierungen der letzten zwey Heinrich 
sich zugetragen hatten, auf eine auffallende Weise bestättiget. 
Jeder Zaun, der das Volk vor dem Ausfall der Macht schützen 
hätte sollen, ward durchgebrochen. Das Parlament hat sogar in 
ihrem Schrecken festgesetzt, dass die Proclamationen, das heisst 
der Wille des Königs, die Kraft der Gesetze heben sollen.6'* Die 
Constitution schien gänzlich vernichtet zu seyn. Bey der ersten 
Gelegenheit aber, die sich bey dem Anfang einer neuen Regierung 
darbot, zeigte die Freyheit sich wieder.0-* Und wie die Nation 
von ihrer langen Ohnmacht erwachend, bey der Thronbesteigung

N o t a  b )  Stat. 31, Hen. VIII, Kap. 8.
N o t a  c)  Die Gesetze in Hinsicht des Verrates, die während der Uegierung 

Heinrich des achten eingeführt wurden und die der Richter Blackstone ,.einen 
schrecklichen Haufen von wild und neugebackenen Verräthereyen“ heisst, wurden 
mit dem soeben benannten Statut während dem Anfang der Regierung Eduard 
des sechsten verworfen.
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Carl des ersten, eine andere Gelegenheit fand ihren Souverain zu 
wechseln, so wurden mit einmal alle jene Missbrauche, die durch 
fünf aufeinanderfolgende Regierungen sich angehäuft und einge
wurzelt hatten, entfernt, und die alten Gesetze lebten wieder auf.

Z u  d i e s e m  m u s s  d a s  n o c h  h i n z u g e f ü g t  w e r d e n  [hier muss das 
noch bemerkt werden], dass diese zweyte Reformation, die in 
seinen Effecten so ausgebreitet gewesen ist, und ruhig beendiget 
war ohne die geringsten Convulsionen hervorzubringen, so zu 
sagen eine neue Erschaffung der Constitution geheissen werden 
könnte, Karl der erste genehmigte, sowie es Eduard in früheren 
Zeiten gethan hatte, d) jede Regulation, die vorgeschlagen wurde; 
und die Acte, die das Erheischen der Gerichtigkeít [petition of 
right] geheissen wurde, bekam, welchen Widerwillen er im Anfang 
auch geäussert haben mochte,· sowie die andere Acte, die nach 
der Hand das Werk vollendete, die königliche Sanction, ohne 
allem Blutvergiessen.

Es ist wahr, grosse Unglücke folgten; sie waren aber die 
Resultate von ganz besonderen Umständen. Da während der Zeit, 
die der Regierung der Tudors vorausging, die Natur und die 
Grösse der königlichen Authorität niemals genau bestimmt war, 
so führte die ungeheure Macht der Prinzen aus jenem Hause 
nach und nach politische Vorurtheile der extravagantesten Gat
tung ein; — und da diese Vorurtheile während 150 Jahren Zeit 
hatten Wurzeln zu fassen, so konnten sie nur durch eine grosse 
Erschütterung abgeworfen werden; die Bewegung währte noch 
lange nach dem Schlag; und wurde durch die religiösen Zwistig
keiten, die damals , sich erhoben, bis zum grössten Übermaass 
gebracht.

VHItes K A P I T E L .

[Neue Einengungen (oder neue Einschränkungen).]

Die Gemeinen haben indessen auf die Vortheile der Prero
gative, die die Verfassung ihnen anvertraut, sich nicht so ganz 
und gar verlassen.

Wiewohl diese Prerogative in einer gewissen Art ausser der 
Gefahr eines unmittelbaren Angriffes ist, so zeigte sie nichts 
desto weniger in ihrer Hinsicht stets die grössten Besorgnisse, 
Sie geben nie zu, wie wir es früher schon bemerkten, dass eine 
Monney-Bill wto anders, als bey ihnen ihren Anfang nehme: und 
jede Änderung, die in dem andern Hause in ihr gemacht werden 
dürfte, wird ganz bestimmt verworfen. Hätten die Gemeinen nicht 
mit aller Strenge die Ausübung eines Vorrechtes sich vorenthal-

N o t a  d )  Oder, was eigentlich eben so viel ist, der Herzog von Sommerset 
sein Onkel, der unter dem Namen eines Protectors, Regent des Königreichs 
gewesen ist.

Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói. I I I .  kötet. 28
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ten, von dem ihre ganze Existenz abhängt, so würde sie am Ende 
ganz in die andere Versammlung, der sie Zugaben, sie mit ihnen 
zu theilen, hinübergegangen seyn. Hätte irgend jemand, nebst 
den Representanten des Volkes, das Recht gehabt, Beyträge von 
dem Product der Arbeit des Volkes a n z u t r a g e n  (zuzugestehen), 
so würde die executive Macht bald vergessen haben, dass sie nur 
zu dem Vortheil des Publicums bestehet.1a>
3itcn July I Nebstbey hat das Parlament, obschon man sagen 
könnte, dass diese Prerogative in sich selbst ein unwiedersteh- 
liches Vermögen besitze, doch nie etwas vernachlässiget, was zu 
ihrer Vergrösserung oder wenigstens zur grösseren Leichtigkeit 
ihres Gebrauches beytragen hätte können; und obwohlen sie die 
allgemeinen Vorrechte des Souverains unangefochten Hessen, so 
haben sie doch in verschiedenen Fällen den Gebrauch, den er von 
denselben machen hätte können, dadurch, dass sie mit ihm in 
dieser Hinsicht in verschiedenen ausdrücklichen und feyerlichen 
Convenzionen eingegangen sind, zu schmälern getrachtet.1b>

N o t a  a )  Da die Krone die u n a n g e f o c h t e n e  [undisputed] Prerogative hat» 
die Bills nach ihrem Gutdünken zu genehmigen oder zu verwerfen, sowie auch, 
wenn ee ihr gefällig ist, das Parlament zusammenzurufen, zu vertagen oder auf
zulösen, so haben die Letzteren keine andere Versicherung, dass auf ihre Bills 
geachtet wird und selbst dass man ihnen erlaubt, sich zu versammeln, ausser der, 
die aus dem Bedürfniss quillen dürfte, das die Krone von ihrer Beyhilfe hat: Die 
Gefahr ist in dieser Hinsicht viel grösser für die Gemeinen, als für die Lords, 
die einer Würde sich erfreuen, die erblich, und so zu sagen ihrer Person ankle
bend ist, und die einen permanenten Körper im Staate bilden: während die 
Gemeinen stets verschwinden, wenn immer eine Auflösung stattfindet; es ist des
halb keine übertriebene Behauptung, wie es oben schon gesagt wurde, dass ihr 
Seyn glatterdings von dem Recht der Krone Subsidien gewähren zu können, 
abhänge.

Das Haus der Gemeinen, durch diese Berücksichtigungen gerührt, und auch 
ohne Zweifel, durch das Gefühl ihrer Pflicht gegen ihre Constituenten, denen das 
Recht der Bestimmung ursprünglich angehörte, war zu allen Zeiten sehr besorgt 
und aufmerksam gegen alle jene Erneuerungen [precedent], die von der grössten 
Entfernung dieses ihr Recht schmälern hätte können, Daher die Wärme, ich 
könnte sagen Empfindlichkeit [resentment], mit der sie allemal die Verbesserungen 
[amendments] zurückgeworfen haben, die die Lords in ihren Monney-Bills vor
geschlagen hatten. Die Lords haben indessen ihre Pretension, solche Verbesserungen 
zu machen, auch nicht aufgegeben; und es ist durchaus nur durch die Wachsam
keit und der immerwährenden Vorausentscheidung [predetermination] der Gemeinen 
alle Veränderung, die in ihren Monney-Bills gemacht werden durften, zu verwerfen, 
ohne sie nur zu untersuchen, dass diese Pretension der Lords zu einem unnützen 
und nur schlafenden Anspruch reducirt ist. Das erste Exempel eines Missver
ständnisses in dieser Hinsicht zwischen den beiden Häusern trug sich im Jahre 
1671 zu; und der Leser kann im 1. Theil, in den Debates of the house of com
mons, in voller Ausdehnung die Ursachen sehen, die das eine und das andere 
Haus angeführt hatten.

N o t a  b )  Gesetze, die gemacht sind, um jene Gewalt zu binden, über die 
keine andere mehr erhaben ist, die sie zur Befolgung von denselben gerichtlich 
zwingen könnte (wie zum Beyspiel in England die Krone beschaifen ist), sind 
nichts anderes, als Conventionen oder Tractate, die mit dem Volke geschlossen 6ind.
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So ist der König mit dem ausschlüsslichen Recht Parla
mente zu versammeln, bekleidet; er muss aber wenigstens alle 
drey Jahre eines zusammenberufen; und diese Verpflichtung des 
Königs, auf die, wie wir finden, in frühem Zeiten das Volk be
standen ist, wurde seit der Zeit durch eine Acte bekräftiget, die 
im 16,en Jahr der Regierung Karl des IIten gemacht ward.

Es wurde überdiess beschlossen und festgesetzt, da es die 
übelsten Folgen nach sich ziehen könnte, wenn Gesetze, die die 
öffentliche Freyheit am empfindlichsten berühren könnten, nur 
kurz und unvollkommen untersucht und erwogen, durch das Parla
ment eingeführt werden könnten, dass die Writs (Briefe), um 
das Parlament zu versammeln [Meeting], wenigstens 40 Tage 
vor dessen erstem Anfänge herausgegeben werden sollten. Aus 
demselben Grundsatz wurde auch das verordnet, dass der König 
die Zeit der Vertagung [prorogation], die er einmal festgesetzt 
hat, nicht mehr verkürzen dürfe, ausser in den zwey folgenden 
Fällen; und zwar in dem einer Verschwörung oder einer drohenden 
Gefahr einer fremden Invasion — in welchen zwey Fällen eine 
Kundmachung von 14 Tagen vorläufig gegeben werden muss.0-1

Der König ist sodann das Haupt der Kirche; er kann aber weder 
die begründete Religion ändern, noch irgend jemanden wegen sei
nen Glaubensmeinungen zur Verantw ortung ziehen.'*'1 Er darf nicht 
einmal jene Religion bekennen, die die Gesetzgebung vorzüglich 
ausgeschlossen hat; und der Fürst, der sie ausübte, w'ürde un
fähig erklärt, die Krone von diesen Königreichen zu erben, zu 
besitzen und zu geniessen.e'1

Der König ist der erste Beamte; er kann aber in den Maximen 
und Formen, die durch das Gesetz oder durch den Gebrauch ein
geweiht sind, keine Änderung vornehmen: er kann nicht einmal, 
es sey was für ein Fall immer, den mindesten Einfluss in der 
Decision, in den Angelegenheiten zwischen Privatmann und Pri
vatmann haben; und James der erste, der einer U n t e r s u c h u n g  
e in e r  V e r h ö r a n g e l e g e n h e i t  beywohnte, wurde durch den Richter 
erinnert, dass er seine Meinung [opinion] nicht geben könne/'*

N o t a  c) [Kimaradt: Stat. 30. Georg II. c. 25.]
N o t a  d )  Die Convocation oder die Versammlung des Clerus, dessen der 

König das Ilaupt ist, kann nur solche Angelegenheiten ordnen, die nur aus- 
schlüsslich kirchlich sind — : sie dürfen die Gesetze, Gebräuche und Statuten 
des Königreichs nicht berühren.

N o t a  e) [Kimaradt: A 1. Will, and Mary. Stat. 2. c. 2.]
N o t a  f )  Diese Grundsätze haben seither einen ausdrücklichen Artikel in 

einem Acte des Parlamentes gebildet; die die nähmliche ist, durch die die 
Starchamber abolirt ward. „Es sey gleichfalls durch die Authorität des gegen
wärtigen Parlamentes bekanni gegeben und beschlossen, dass weder S. M., noch 
sein Privatrath irgend eine Jurisdiction, Macht oder Authorität habe, die Län-

28*
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Endlich kann er, obschon die Verbrechen in seinem Namen ver
folgt werden, es nicht verweigern, dass jene Personen die irgend 
eine Beschwerde hervorzubringen haben, sich seines Namens be
dienen sollten (ergo im Namen des Königs).

Der König hat das Vorrecht Münze zu schlagen; er darf 
aber dessen Gewicht [Standard] nicht ändern.

Der König hat die Macht Verbrechen zu vergeben. Er kann 
aber den Verbrechern die Genugthuung nicht erlassen, die sie den 
beleidigten Theilen zu leisten verpflichtet sind. Es ist sogar durch 
das Gesetz begründet, dass die Witwe oder der nächste Erbe im 
Falle eines Mordes, das Recht habe, den Mörder zu verfolgen; 
und die Gnade des Königs, sey sie vor dem Ausspruch der Sen
tenz oder nachhero verheissen worden, kann keine Wirkung haben. a>

Der König hat die Soldatenmacht unter sich; aber auch in 
dieser Hinsicht ist er nicht unumschränkt [absolute], — Die See 
Macht kann er freylich ganz nach seinem Gutdünken verwenden, 
da ihr der unschätzbare Vortheil eigen ist, dass sie geradewegs 
gegen die Freyheit der Nation nicht gebraucht werden kann, wäh
rend sie zu gleicher Zeit die sichersten Dämme der Insel bildet; 
und in dieser Hinsicht befindet er sich nur unter der allgemeinen 
Restriction vom Parlamente die nötigen Mittel, um seinen Willen 
ausführen zu können, erlangen zu müssen. — Was aber die Land
macht betrifft, die in seinen Händen zu einer unmittelbaren Waffe 
werden durfte, mit der alle Carrieren der öffentlichen Freyheit 
niedergerissen werden könnten, die kann der König ohne der 
Bewilligung des Parlamentes nicht ausheben; die Leibwache Karl 
des zweiten wurde für anticonstitutionel erklärt ;h) und die Armee 
des James war eine der Mitursachen, dass er detroniert wurdeP

In diesen Zeiten jedoch, wenn es unter den Fürsten ein 
Gebrauch geworden ist, jene zahlreiche Armeen zu halten, die als 
Pretext und Mittel dienen, um d a s  V o l k  (die Völker) zu oppri- 
miren, ist ein Staat, der seine Unabhängigkeit behaupten will, 
genötiget, in einem gewissen Grade dasselbe zu thun. Das Parla
ment hat es deshalb für gut befunden eine stehende Macht zu 
halten, die aus beyläufig 30 m[ille] Mann besteht, und über die 
der König das Commando führt.

dereyen, Besitzungen, Güter und Chattels von irgend einem Bewohner des König
reichs zu untersuchen oder eine Frage über sie zu stellen oder über sie zu dispo- 
niren oder zu anderen Zwecken zu bestimmen.“

N o t a  g )  Die Methode der hier angeführten Verfolgung heisst Appellation 
[Appeal], der Mörder muss aber in dem Zeitraum von einem Jahr und einem 
Tag nach seinem vollbrachten Verbrechen vor Gericht belanget werden.

N o t a  h )  Er vermehrte sie bis zu einer Zahl von viertausend.
N o t a  i )  Eine neue Sanction wurde der benannten Restriction in dem sechsten 

Artikel der Bill der Rechte gegeben: „Eine stehende Armee ist ohne dem Gut
heissen des Parlamentes gegen das Gesetz.“
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Diese Armee ist aber nur auf ein Jahr bedungen [engagirt]: 
nach dem Verlauf dieses Zeitraumes ist sie ipso facto, ausser sie 
wird reengagirt, aufgelöset (abgedankt) : und da die Frage, die 
vor dem Parlament liegt, nicht die ist, ob die Armee dissolvirt 
werde — sondern, ob sie auf das neue errichtet werden soll, so 
als ob sie nie bestanden hätte, so kann jeder von den drey Zwei
gen der Gesetzgebung durch seine entgegengesetzte Meinung, dessen 
Fortdauer bindern.
8*er August I Nebstbey sind die nötigen Gelder, um diese Trup
pen zu besolden, durch Taxen zusammengebracht, die niemals auf 
längere Zeit, als ein Jahr (festgesetzt) a u s g e s c h r i e b e n  werden*-* 
und die nach dem Verlauf dieses Zeitpunktes wieder auf das Neue 
festgesetzt werden müssen,*-’ Kurz, dieses Instrument der Vertei
digung, welches die Verhältnisse neuerer Zeiten für nötig zu er
achten verursachten, wurde, da es an der andern Hand zu den 
gefährlichsten Absichten verwendet werden könnte, mit dem Staat 
bloss durch einen dünnen Faden verknüpft, dessen Bund bey dem 
geringsten (ersten) Anschein von Gefahr gelöset werden mag.m)

Diese Gesetze aber, die die Autorität des Königs begränzen, 
würden in sich selbst nicht hinzureichend seyn. Da sie nach allem 
denn doch nur eingebildete Zaune [barriers] sind, die es möglich

N o t a  k )  Die Landtaxe und die Malztaxe.
N o t a  0 Es ist nebstbey notwendig, dass das Parlament, wenn es die soge

nannte Mutiny-Acte erneuert, auch die verschiedenen Kriegsgerichte authorisire, 
militärische Verbrechen und die Desertion bestrafen zu können. Es kann also auch 
die nötige Gewalt der Militärdisciplin dem Könige verweigern.

N o t a  m )  Z u  diesen Gesetzen oder vielmehr zu diesen Übereinkünften zwi
schen dem König und dem Volk, werde ich nur noch den Schwur hier beyfügen, 
den der König zu den Zeiten seiner Krönung leistet; der, obschon er die Bestimmt
heit der oben angeführten Gesetze nicht heben kann, sie jedoch alle insgesammt in 
sich fasset, und überdiess den grossen Vortheil darbietet, mit grösserer Feyerlich- 
keit kundgethan worden zu seyn.

D er  E r z b i s c h o f  so l l  s a g e n :  „Wollen Sie feyerlich versprechen und schwören, 
dass Sie das Volk von diesem Königreich England und den datzu gehörenden 
Dominien nach den Statuten, die im Parlamente festgesetzt wurden, und nach 
dessen Gesetzen und Gebräuchen regieren wollen?“ — D e r  K ö n i g  oder  die  K ö n i g i n n  
so l l  s a g e n :  „Ich verspreche feyerlich, so zu thun.“

E r z b i s c h o f  oder  B i s c h o f  : „Wollen Sie nach Ihrer Gewalt, Gesetz und Gerich- 
tigkeit, in Gnade, in allen Ihren Urtheilen ausüben lassen.“ — K ö n i g  oder  
K ö n i g i n n :  „Ich will!“

E r z b i s c h o f  oder B is c h o f :  „Wollen Sie nach allen Ihren Kräften die Gesetze 
Gottes, die aufrichtige Bekenntniss der Bibel und die protestantisch-reformierte, 
durch die Gesetze begründete Religion, aufrecht erhalten? Und wollen Sie den 
Bisehöffen und dem Clerus dieses Landes [realm] (Reich), sowie den Kirchen, die 
ihrer Sorge übertragen sind, alle jene Rechte und Privilegien bewahren, die durch 
das Gesetz ihnen oder einen von ihnen gehören oder gehören werden?'' — K ö n i g  
oder  K ö n i g i n n  : „Ich verspreche alles dieses zu thun.“

N a c h  d iesem  so l l  der  K ö n i g  o d e r  die  K ö n i g i n n  se in e  oder i h r e  H a n d  a u f  d ie  
he i l ig e  B ib e l  legend  sa g e n :  „Diese Dinge, die ich hier befor versprochen habe, will 
ich ausüben und halten : so helfe mir Gott.“ U n d  so l l  d a n n  d a s  B u c h  kü s s e n .



438 GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN NAPLÓI

wäre, dass der König nicht zu allen Zeiten respectirte; da das 
Hinderniss, welches die Gemeinen durch die Weigerung von Sub- 
sidien in allen seinen Anstallten (Anordnungen) setzen können, 
den ganzen Staat zu sehr afficiren müsse, würde von dem Recht, 
bey dem geringsten Missbrauch seiner Gewalt, Gebrauch machen; 
und endlich, da selbst diese Mitteln bis zu einem gewissen Grad 
eludiert werden könnten, wenn der König die Yerheissungen, die 
ihm Subsidien verschafften, breche, indem er sie zu anderen Zwecken 
verwendete, als zu welchen sie geleistet wurden, so hat die Con
stitution die Gemeinen nebst allem diesem noch obendrein mit 
den Mitteln einer unmittelbaren Opposition gegen die miss con
duit der Regierung, dadurch versehen, dass sie ihnen das Recht 
gab, die Ministers anzuklagen [impeach].

Es ist wahr, der König selber kann vor Gericht nicht ge
bracht werden; den endlich müssten (würden) andere und nicht 
er, die ausführende Macht besitzen, wenn irgend andere wären, 
die über ihn Urtheil sprechen könnten; der König kann aber an 
der andern Hand ohne Ministern nicht handeln; deshalb ist es 
also, dass sie jene Minister, das ist, jene indispensablen Instru
mente angreifen.

Wenn zum Beyspiel also das G e m e i n g e l d  zu einer andern 
Sache verwendet wurde als es von denen bestimmt war, die es 
gewährten, so können jene angeklagt werden, die dessen Verwal
tung unter sich hatten. Wenn irgend ein Missbrauch der Gewalt 
gemacht oder im allgemeinen gegen das allgemeine Beste irgend 
etwas unternommen worden wäre, so verfolgen sie oder die Rath
geber oder die Ausführer solcher Massregeln.M-,

Wer sollen aber die Richter seyn, um in einer solchen Sache 
zu entscheiden? Welches Tribunal wird sich schmeicheln, dass es 
eine unpartheische Entscheidung geben werde, wenn es die Regie
rung selbst, als die Angeklagte, und die Representanten des Volks 
als die Ankläger vor ihren Schranken sehen sollte?

Es ist vor dem Haus der Peers, nach der Veranlassung des 
Gesetzes, dass die Gemeinen ihre Anklagen anzubringen haben; 
das heisst, vor den Richtern, deren Würde sie eines Theils unab
hängig macht, und die an der andern Hand in der schwierigen 
Stellung, in der sie die ganze Nation zu Zeugen ihrer Handlungen 
haben, ihre Ehre in der grössten Reinheit erhalten müssen.

Wenn die Anklage vor die Lords gebracht wird, so verordnen 
diese gewöhnlich, dass die angeklagte Person verhaftet werde. 
An dem voraus bestimmten Tag erscheinen in dem Oberhaus die

N o t a  n )  Es war nach diesen Grundsätzen, dass die Gemeinen im Anfänge 
dieses Jahrhunderte den Earl von Oxford angeklagt haben, der den Tractat der 
Partition anrathete und den Lordkanzler Somers, der demselben das grosse Insiegel 
bevgedrückt hatte.'
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Deputirten des Unterhauses mit dem Angeklagten: die Anklage 
wird in seiner Gegenwart vorgelesen; der Rath von andern (frem
der Rath) sowohl, als die Zeit, um sich zu seiner Vertheidigung 
vorzubereiten, werden ihm gegönnt; und das Verhör beginnt nach 
dem Verlauf dieses Zeitraumes und wird von Tag zu Tag fort
geführt; die Thore sind für jedermann offen, und dem Publikum 
ist der kleinste Umstand durch die Presse bekanntgegeben.

Was das Gesetz dem Angeklagten aber auch für Vortheile 
zu seiner Rechtfertigung gewähre, so bleibt diesem zu seiner 
Vertheidigung doch nicht anderes übrig, als der innere Werth 
seiner Handlungen. Es würde ihm nichts nützen, wenn er, um 
sich von einer Kriminalhandlung zu reinigen, die Befehle des 
Souverains anführte; oder wenn er in Hinsicht seines Benehmens 
sich zwar für strafbar erklärte und die königliche Gnade [royal 
pardon]- vorzeigen wollte.0-* Es ist glatterdings gegen die Admini
stration, dass die Klage gerichtet ist —, die Gnade des Königs 
kann deshalb die Anklage nicht unterdrücken und der König kann 
dessen Lauf weder hemmen, noch aufheben, sondern er ist ge
zwungen als ein müssiger Zuseher einen Theil, den er in dem 
ungesetzlichen Verfahren seiner Diener etwas haben mochte, vor 
der ganzen Nation aufgedeckt zu sehen und in der Verurtheilung 
seiner Minister seine eigene Sentenz zu hören.

Eine bewunderungswürdige Massregel! die, indem sie verwor
fene Minister bestraft und entfernt, dem Staate eine unmittelbare 
Aushilfe darbietet und mit Kraft jene Gränzen bezeichnet, in die 
die Macht eingeschlossen seyn sollte; die den Scandal, der mit 
dem Verbrechen vereinten Authorität hinwegnimmt, und das Volk 
durch ein grosses und schreckliches Beyspiel der Gerechtigkeit 
beruhigt; eine Massregel, die besonders in der Hinsicht so sehr 
nützlich ist, dass selbst Machiavel dem Nichtbestehen einer ähn
lichen, den Fall seiner Republique zuschreibt.

N o t a  o )  Dieser Punkt war in alten Zeiten sehr weit gänzlich im Gleich
gewicht zu 6eyn. Der Earl of Danby, der von den Gemeinen im Jahre 1678 an
geklagt wurde, führte in seinem Verhör des Königs Vergebung an [To plead zur 
Entschuldigung anführen, impeach]: grosse Streitigkeiten entstunden über diesen 
Gegenstand, die mit der Auflösung des Parlamentes beendet waren. Seit jener 
Zeit wurde indess, Stat. 12 und 13 W. III  c. 2. festgesetzt, „dass gegen die 
Anklage des Hauses der Gemeinen keine Vergebung unter dem grossen Insiegel 
zur Entschuldigung vorgebracht werden könne“.

Ich fragte einstens einen Herrn, der in den Gesetzen seines Landes sehr 
bewandert war, ob der König die Strafe einem Mann erlassen könnte, zu welcher 
ihn das Haus der Gemeinen infolge einer Anklage verurtheilte? Er gab mir zur 
Antwort: „Die Tories werden ihnen sagen, der König kann es und die Whigs, 
dass er es nicht kann. Indessen scheint es nicht sehr wichtig zu seyn, dass diese 
Frage entschieden sey; der grosse Zweck ist erreicht, wenn ein verrächtlicher 
Minister mit Schande entfernt (corrupt verworfener) und das ganze Gewebe seiner 
Handlungen dem Blick des Publicuins aufgedeckt wird.
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Aber alle diese allgemeinen Massregeln, die Rechte des Parla
ments, das heisst, die der Nation selbst gegen das Streben der 
ausführenden Macht zu führen, würden unausreichend seyn, wenn 
die Mitglieder des Parlaments dessen Willkühr ausgesetzt blieben. 
Da sie nicht vermögend wäre die zwey gesetzgebenden Körper 
öffentlich und mit irgend einer wahrscheinlichen Sicherheit anzu
greifen oder durch eine gewaltsame Ausübung ihrer Vorrechte, 
so zu sagen, einen allgemeinen Sturm zu versuchen, so würde sie 
durch die Theilung eben derselben Vorrechte endlich Eingang 
finden und am Ende durch den Einfluss, den sie bald durch Inter
esse, bald durch Furcht auf einzelne Individuen haben würde, 
den allgemeinen Willen lenken.
9. August I Die Gesetze aber, die für die Sicherheit des Volkes 
so kräftig sind, sorgen nicht minder für die der Mitglieder des 
Ober- und des Unterhauses. In England sind weder die Beamte 
bekannt, die immer bereit sind jene für strafbar zu erkennen, die 
von der zügellosen Ambition dafür bezeichnet sind, noch diese 
geheimen Verhaftungen, die in anderen Ländern zu den gewöhn
lichen Massregeln der Regierungen gehören. Da die Formalitäten 
und Maximen der Gerichtshöfe mit Strenge vorgeschrieben sind, 
und da jedes Individuum ein unwandelbares Recht hat nach den 
Gesetzen geurtheilt zu werden, so kann auch ein jeder ohne Furcht 
der Stimme fürs allgemeine Wohl Gehör geben, so kann auch ein 
jeder der Stimme der Tugend [Public virtue] ohne Furcht ge
horchen. Alle diese Vorsichtsmassregeln krönt aber die funda
mental Maxime, „dass die Freyheit der Sprache, der Debatten und 
des Verfahrens im Parlamente, in keinem Orte oder irgend in 
einem Gerichtshof, ausser in dem Parlamente selbst, angeklagt 
und untersucht (gerügt) werden dürfe.“^

Die Gesetzgeber haben das auch nicht vergessen, dass das 
Interesse sowohl, als die Furcht oftmalen die Pflicht zum Schwei
gen bestimme. Um diese Folgen zu vermeiden, wurde festgesetzt, 
dass alle jene, die mit der Verwaltung der Taxen, die seit 1692 
ausgeschrieben wurden, beauftraget sind, als die Commissaire der 
Preise, Flotte, Victualienamtes ect., Controlleurs der Armeerech
nungen, Regimentsagenten ect.; die Beamten der verschiedenen 
Ämter der Einkünfte, alle jene Personen, die mit einer neuen an 
der Krone haftenden Würde bekleidet sind, deren Stellen 1705 
errichtet wurden oder alle die, die einer Pension auf eine unbe
stimmte Zeit oder auf bestimmte Jahre sich erfreuen — unfähig 
seyn sollen zu Mitgliedern im Parlamente erwählt zu werden. —- 
Wenn ein Parlamentsmitglied eine öffentliche Anstellung annimmt, 
ausser er wäre ein Officier in der Marine oder in der Armee, der

N o t a  p )  Bill of rights. Act 9.
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befördert oder in Activität gesetzt würde, so wird seine Stelle 
leer; obwohl so ein Mitglied sodann wieder erwählbar wird.

Das sind die Vorsichtsmassregeln, die durch die Gesetzgeber 
bis jetzt genommen wurden, um den ungebührenden Einfluss des 
grossen Vorrechtes, mit Geschenken und Stellen disponiren zu 
können, Einhalt zu thun: Vorsichtsmassregeln, die je nachdem 
die Umstände sie erheischten, genommen wurden; und die aus 
hinlänglich grossen Ursachen entstanden sind, damit wir ver
muten dürften, dass man sie wieder nehmen würde, sollten die 
Begebenheiten sie neuerdings erheischen. q)

IX‘«  KAPITEL.

[Von der Privatfreyheit und von der Freyheit der Individuen.]

Wir berührten bis jetzt nur die allgemeine Freiheit, das 
heisst die Rechte einer Nation, als eine Nation, und den Antheil, 
den sie an der Regierung hat. Es bleibt uns nun übrig eine Sache 
theilweise zu behandeln, ohne der die allgemeine Freyheit in ihrem 
Endzweck ganz und gar vereitelt, nichts als ein Gegenstand der 
Ostentation bliebe, und sich nicht einmal lange erhalten könnte: 
ich meine die Freiheit der Individuen (Individual-Freyheit?).

Die Privatfreyheit bestehet nach der Erklärung von englischen 
Rechtsgelehrten erstens in dem Recht des Eigenthums, das heisst 
in dem Rechte, die Geschenke des Glücks und die verschiedenen 
Früchte eigener Industrie ausschlüsslich zu geniessen zu dürfen. 
Zweytens in dem Rechte persönlicher Freyheit. Drittens in der 
loco-motive Facultät, um das Wort Freyheit in einem bestimm
teren Sinn zu nehmen.

Jedes dieser Rechte, sagen wieder die englischen Rechts
gelehrten, ist der Person eines jeden Engländers angeboren. Sie

N o t a  q) Nichts kann einen besseren Beweis der Efficacität der Ursachen 
geben, die die Freyheit der Engländer verursachen, und die späterhin erklärt 
werden, als jene Dinge, die das Parlament zu Zeit zu Zeit über sich selber 
gewinnt, und in dem die Mitglieder die Absichten aller Privatambitionen ver
gessend, ausschliesslich ihr Interesse als englische Unterthanen vor Augen haben.

Seit dieses Buch zuerst geschrieben wurde, ist eine vortreffliche Regulation 
[non capisco] in Hinsicht der streitig gemachten Erwählungen gemacht worden. 
Vormals entschied das Haus solche in einer sehr summarischen Manier und die 
Zeugen wurden nicht unter einem geleisteten Schwur examinirt. Durch eine Acte 
aber, die in der letzten Session durchging, ist nunmero die Entscheidung einer 
Jury oder einem Comität von 15 Mitgliedern überlassen, die auf folgende Weise 
zusammengesetzt ist. Von den gegenwärtigen Mitgliedern, deren wenigstens ein
hundert seyn müssen, werden 49 durch das Loos gezogen: Von diesen streicht 
ein jeder Candidat alternirend einen aus, bis deren nur 13 überbleiben. [E jegyze
tet Széchenyi nem értette meg, azért írta oda azt, hogy non capisco, nem is 
fejezte be, elmaradt az a rész, hogy a két jelölt (a megválasztott és megbukott) 
még 1—1 tagot nevezett meg a ház összes tagjai közül.]
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sind sein Erbtheil und er kann deren nicht beraubt werden, ausser 
durch die Kraft des Ausspruchs der hinzu begründeten Gesetze. 
Und da dieses Recht der Erbschaft durch ein Wort, nähmlich, 
Geburtsrecht, ausgedrückt wird, welches dasselbe ist, welches des 
Königs Ansprüche auf die Krone bezeichnet, so wurde es in Zeiten 
der Oppression in der That ihm oft als ein, obschon weniger 
ausgedehntes, aber in Hinsicht ihrer Sanction, gleiches Recht, 
entgegengestellt . . . (Többet nem fordított.)

2. Inia.

1823.1

Vater vom Weltall — In allen Jahrhunderten,
In allen Himmelstrichen angebetet
Bey den Heiligen, den Wilden, den Weisen
Jehova, Jupiter, Herr Gott.

Du erste Grundursache von Allem was ist, und am wenigsten 
Die alle meine Sinne gefangen hält, [verstanden.
Dass ich nichts weise, als dass Du gut bist 
Und ich blind.

Und doch empfing ich die Gabe in diesem Reich des Schattens 
Unterscheiden zu können das Gute vom Bösen 
Und, indem die Natur fest mit dem Schicksal verknüpf! ist, 
Liess er frev den menschlichen Willen.

Was das Gewissen zu t.hun gebeut 
Oder mich warnet nicht zu thun,
Lernt mich mehr, als die Furcht vor der Hölle 
Ais der Preis des Himmels.

Den Segen, den Dein freyer Wille mir gibt,
Erlaube nicht, dass ich ihn unwissend zurückweise.
Der Gott ist bezahlt, wenn der Mensch empfängt,
Geniessen ist ihm gehorchen.

Doch erlaube nicht, dass ich nach der Erde Kleinheit 
Deine Allgüte messe
Und Dich bloss den Herrn der Menschen glaube,
Während tausende von Welten Dich umgeben.

Gebe nicht zu, dass meine schwache unsichere Hand
Deine Blitze zu schleudern wähne
Und Verdammniss an meine Nebenmenschen anhenge,
Die ich unwissend Deine Feinde glaube.

1 Az 1823 júl. 28-i naplófeljegyzésben (11. kötet 390—1. 1.) levő ima vers 
alakban leírva.
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Bin ich auf dem rechten Weg, so sey mir gnädig. 
Dass ich auch hinfüro verbleibe, wo ich bin.
Wäre ich aber auf dem falschen, so lehre mein Herz 
Zufrieden den bessern Weg.

Rette mich fernere von unklugem Stolz 
Und u n h e i l i y e r  Unzufriedenheit 
Über das, was Deine Weisheit mir verweigert 
Oder das, was Deine Güte mir geschenkt hat.

Lehre mich fremden Schmerz zu fühlen,
Fromde Schwäche, die ich bemerke — zu verhüllen, 
Das Erbarmen, das ich mit andern habe,
Habe Du mit mir.

Obwohl schwach, so kann ich doch Gutes wirken, 
Denn ich bin durch Deinen Athem belebt —
0 leite mich in allen meinen Handlungen,
In diesem Seyn, zwischen Leben und Tod.

Gib mir das Leben und des Herzens Ruhe,
Alles unter der Sonne, übrigens
Woisst Du es besser, ob ich es brauche oder nicht
Und Dein ewiger Wille geschehe.

Zu Dir, dessen Tempel alle Räume,
Dessen Altar, die Erde, die Oceane, die Spheren sind, 
Steige empor aller Wesen Lobgesang 
Und der gesamten Natur Incence.

3.

Constitutio.1

1825.

Minden hatalom, melyet egy ember a másikon gyakorol, — 
ámbár az szükséges legyen, azért még sem más, mind tyranis- 
mus. Eztet az Urodalmat kissebbiteni, bizonyos határok közzé 
szorítani — és szenvedhetöbbé tenni, a köz rend és jó mentésével, 
minden társaságnak törekedése volt.

Nintsen egy kormány módja oly együgyü és simplex mecha
nika princípiumokra állítva, mind az absoluta Monarchia; — és 
hogy ha oly Monarchiának, a kormanyazoja, mi név alatt is, — 
minden egy embernek elérhető böltsességel és igazsággal ki volna 
ékesítve — nintsen abban semmi kétség, és az mindég feldűl- 
hetetlen Axioma maradna, hogy egy ily alkotmány, az Emberiség 
boldogságát legsikeresseben előmozdíthatná.

1 Lásd alább a Miscellania I. c. töredék 1. jegyzetét.
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Vessük szemeinket az ég és az universum Alkotatásának szer
felette való együgyüségére simplicite? Lehetne abban oly tsendes 
rend, ha aztat nem az örökké való egység kormányozná? — De 
ki az az örrökké való kormányos? a Morale jó — a mathematikai 
igazság — az Isten. —

Ki nem látja által, hogy egy representativum Alkotmány, 
akár milyen jó és régi legyen — is — idővesztésre, keveredésekre, 
és szörnyű fárodságra és munkálodásra ád kimeríthetetlen oko
kat —? Ki nem látja által, hogy egy ily alkotmánynak, a Meclia- 
niája, sokkal complicaltabb, mind a mechanicája egy absoluta 
monarchica alkotmánynak. Ez hogy magábanvéve bizonyossan rosz- 
szabb, — úgy mind a machinak között kétség kívül az a leg
jobb, a mely ceteris paribus legsimplexeb.

Ha mind ez, amit mondék, ál — nem nagyon természetes-e 
az, hogy a legnagyob része az embereknek, a kik előre látni, de 
kivált befelé látni a dolgoknak velejébe nem tudnak, — és kivált, 
ha egy tsendes jó uralkodó alatt születtetek és élteket foly
tatták, oly iszónyó mod gyűlölik, és félnek attól, amit egy Con- 
stitutionak szoktak hívni a mai időkben. Mert magában, ha 
vészük aztat a szavat, Constitutio, az valóságos értelmében, úgy 
Törökországnak is vagyon Constitutioja. Én mindazon által itend 
aztat előre botsátom, hogy ennek a munkának a folamotyában,
— én Constitutio alatt, egy representativum Alkotmányt, olyant 
mind a magyar és Anglus p. o., érteni fogok. —

Hogy azok a jó emberek, a melyeket emlittek, és akik a 
constitutiot magát az ördög találmányának, annak szeretetét pedig 
az ördög sugorlásának tartyák, — ha azok a szelíd emberek 
mondom, — néznek az históriában, hogy egy Titusra, egy Traja- 
nusra, egy Antoninusra hány Kaligula, hány Nero, hány Caracala 
jő — és hogy a jó, de kivált a bölts királokat, akik valaha éltek, 
szinte az újakon előre lehetne számlálni — akor talán tsak 
még is, aztat a kívánást helyesnek vagy legalább megmenthető- 
nek fogják tartani, — hogy némely fügettlen, szabad és tiszta 
erköltsü Emberek, azon törekednek, hogy hogy lehetne az Emberi
ség jóvát, jussait és boldogságát, álhatatossab sarkalatra állítani
— mind az egy halandó gyarlóságán és gyengeségein áll.

Én egy Constitutiot álton ált képzelni nyugodalomban nem 
tudom.

A kormányozó az ő hatalmát mindég kiterjeszteni és nagyobbi- 
tani igyekezik — a Nemzetnek pedig mindég az az igyekezete, 
hogy ellentáljon, — és az Uralkodóikon, ahol lehet, új jussokat 
és szabadságokat nyerjen.

Egy Constitutionalis Machinat tsak ilyen, örökké tartó moz
gásban és küszködésben lehet képzelni. A kormányozonak és kor- 
mányoztattaknak mindég ébren kell lenni — mert kivált egy régi



FÜ G G ELÉ K 445

Constitutioba, — egy rész sem nyerhet annélkül, hogy a másik 
rész nem veszt és igy függ az alkotmány mindég az absolutismus 
és a Democratia vagy oligarchia között.

Most egy pillantatig prescindalok attúl. hogy mely alkotmány 
a legjobb — a Monarchika — a Constitionalis vagy a res
publica ect.

Akár ki mit tart ezekrül az alkotmányokról, meg kell lenni 
néki győzve abban és hogy az tagadhatatlan, hogy mindeniknek 
ezek az alkotmányok között valamely mechanical princípiumai
nak kelletik lenni, melyekrül külömbözök és magokat nevek által 
is különböztetik, — úgy mind egy fetskendőnek, egy kotsyval 
és egy szekérrel nagy hasonlatossága vagyon, — de azért tsak 
még is egy fetskendő marad. És eo ipso egy fetskendő többet 
nem maradna, hanem simpliciter egy nagyon incomodus és rossz 
kotsiva' vállana, hogy ha aztat a mechanismust belőlle kivennék, 
mely a vizet fetskendi.

Constitutiok magokba külömbféliek — mert még a leg- 
kissebb dolgokba is a modificátiok számtalanak; de némely prin
cípiumok minden Constitutioban orroké valók és mert conditio 
sine qua non, úgy mind egy szekér, ámbár egy millió külömb- 
féle szekereket lehetni készíteni — tsak még is eo ipso elmúlna 
többé egy szekér lenni, ha kereke nem volna.

Egy Constitutionak, és az akármilyen legyen is, supposito, 
mind eléb jelentettem, hogy az tsak rep resent ativa legyen — 
legelső conditioja az, és sine qua non, hogy az Executiva potes
tas, áltáljában semmi törvényt, az representánsoknak béfolyása 
nélkül, nem hozhat. V a g y ,  hogy egy constitutionalis országban 
semmi oly eset nem lehet, hogy a kormány provisoria törvényt 
hozni kéntelen volna. Mert jobb törvény nélkül lenni, mind oly 
törvény alat, melyet az absolutismus hozott.

Nincs nagyobb kin, mint boldog napokrul emlékezni, nyo
morúságban.

[Széchenyi széljegyzetei:]
Ha volna oly gazdatisztein, aki engemet jobban szeretne, mini én maga

mat szeretem — akkor által .engedném néki a gazdaságomat, ej és be mulatnám 
magamat — de ect ect és igy bajlódnom kell, nehogy bajba jöjjek.

Magyarország szerencsétlen helyhez[ete] . .
Das beste Land kann nicht seyn ohne Gravamen.
Der König darf übertreten, dann gut machen.
In Anfang mag provisorium gut seyn, dann nicht.
Besser unglücklich nach dem Gesetz, als glücklich x (t. i. ohne Gesetz)
Benjamin Const[ant] Die Dignität ist das Glück.
Wie der Landtag zusammen kommt hat ein jedes provisorium ein Ende.
Ha akarod, hogy respektáljanak, te is ect.
Jutalom vagy passio nélkül semmi.
Elkészülni valamihez.
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Keservesebb nintsen, mind fárodni és izzadni, — Haszon és 
siker nélkül és azért az én tapasztalásom szerént nagyobb és a 
Czéloknak el nem érésére nézve szomoruabb igazságot nem esme- 
rek, mind aztat, hogy tsaknem mindenben az Emberek a követ
kezést [Effectus] a sarkalat okkal [causa] vagy öszvekeverik, vagy 
a mi még többször esik és a mi még szomoruabb, — egyiket a 
másik helet allitanak. Katónássan, „az az, a lovat a farkánál 
kantározzák fel.

A viz felfelé nem foly. Ha a radiussokkal kezdünk egy dol
got, annak közepe [centrum] soha nem lészen.

Mit akarunk ittend az ország gyűlésen elnyerni?
1° A meg romlott jó törvényeknek helyre állítását.
2° Jó ujj törvényeknek fellállitását.
3° Az nemzetnek jobban jobban és erősebben való megnem- 

zetesitését és megnemesitését.
A köz jót két mód szerént lehet előre mozdittani, — publicae 

et privatae.
Ittend tsak arról akarok szollani, hogy hogyan kell és lehett 

mivelni a hazai jót. privatae.
Privatae használni a hazának két féle mod lehet —
1° önnön maga viselete és példája és jó tanátsai által.
2U Az által, hogy ha többen, vagy, hogy jobban mondjam, 

ha sokan öszve állanak, egy Czélnak elnyerésére.
A mi az elsőt illeti, tudni illik az önnön maga viseletét ect.. 

egyszóval, mind aztat, a mi a polgári Virtusból származik — 
itten érdekelni mostan nem akarom, és által megyek a másodikra, 
— tudni illik — arra, hogy mitsoda jó szármozik abból, ha 
többen öszve állanak, egy Czél elérésére.

Valóság az, hogy egy oly terhet sokan, ha jól fogják, ma- 
gossan felvethetik, — mely egy magános Ember erejének moz- 
dulhatatlanul vissza állana.1

1 Xanthus Ignác feljegyzése:
Én mindig azt hallom mondani: a’ mi bölts 'Atyáink — a mi Atyáinknak 

a böltsesége — a régi időknek böltsesége — a méltóságos régiség — a régi idők
nek bölts elrendelése — a hibás és esztelen téveledés mindég a’ szavaknak bal 
magyarázatjától szokott származni. A tapasztalás bizonyosan a böltseségnek az 
Annya, és természetesen az öregeknek több tapasztalások vagyon mint az ifjak
nak: de a kérdés itt az, hogy ugyan kik az öregek, és kik az ifjiak ? az élő 
egye6 személyek között bizonyosan a legöregebbnek legtöbb tapasztalása vagyon, 
de egész generatiokban az eset épen megfordulva vagyon. Azok, a’ kik legelőször 
jönnek [a’ mi elő Atyáink], azok teszik az ifjú népet, ’s azoknak vagyon leg 
kevessebb tapasztalások. — Mink az ő tapasztalásaikhoz sok századoknak tapasz
talásait ragasztottuk, és úgy a’ menyire az tapasztalás által eshetik, belátóabbak, 
és tehetősebbek vagyunk, mint ők, valami ítéletet hozni tehát. Az igazi érzésnek 
és ítéletnek nem annak kellene lenni, hogy hogy lehetünk mi ollyan elhízottak.
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4.

a)  Miscellania. I. 1825.1

Welche ist die bleibende und wirkliche 
Garantie einer Constitution?

Dessen Rechtlichkeit.
Sie muss daher liberal seyn.

Ist die unsere Liberal
Nein. Wir haben deshalb den Muth der 

Tugend nicht; und so die Opinion der Welt 
nicht für uns.

Sollen wir also jetzt nicht lieber mit 
Klugheit zu werke gehen, da uns die wahre 
Kraft fehlt, —

Allerdings — besonders, da unser Mini
sterium so antiliberal ist, dass es sich mit 
dem Bauern nie gegen uns alliren wird.

Der ganze Contact des Königs mit den 
Ständen ist die Fabel des Wolf mit dem 
Lamm —. Alles also, was nicht ignominie 
und Sclaverey ist — sollte dem Todt vor
gezogen werden.

hogy a’ mi vélekedésünkül- és ítéleteinket az Elő Atyáinkéval ellenkezésbe tehet
nénk, hanem annak, hogy hogy tudtak olyan ifjú, tudatlan és tapasztalás nélkül 
lévő személyek, a’ milyeneknek természet szerént a’ mi elő Atyáinknak kelletett 
lenni, egy dolgot olly jól érteni, és megfontolni, mint nékünk. a kik annyival 
többet láttunk, annyi idővel többet éltünk, és a kik annyi századoknak a’ tapasz
talását használhattuk. Mind az a híjába való beszéd tehát az Elő atyáinkról, és 
azoknak böltseségéről semmi más, mint az szavakkal való bal élés, mely által 
C o n te m p o r a n e u s ,  egyidei egyes személyekről való idea egy más után folyó gene- 
ratiókra által tehetik, mert, á’ mint már előbb mondottam, az élő emberek között- 
[ceteris paribus] bizonyosan a leg öregebb embernek vagyon leg több tapasz
talása, egy egész generatiokban a leg régiebbe [ceteris paribus] leg kevessebb 
tapasztalás vagyon. A mi előatyáink . . .

1 Az 1825-iki országgyűlés érdemleges munkáját az úgynevezett alkotmányos 
sérelmekkel kezdte meg s 1825 okt. 22-én terjesztette a király elé ez ügyben 
panaszait. A király erre nov. 9-iki kir. leiratával válaszolt, amely rideg hang
jával elkeserítette a rendeket és az ellenzékkel tartó főrendeket s így Széchenyit 
is. Ezt a kir. leiratot nov. 12-én olvasták fel. Ezek a körülmények késztették 
Széchenyit a C o n s t i t u t i o  című értekezésének és a M isc e l la n ia  című feljegyzésének 
megírására.
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Dürfen wir auf lene Zeiten bald hoffen,
— dass wir eine w a h r e  Garantie gegen An
griffe unserer Verfassung erhalten werden —

Nicht so gar bald — indessen ist dieser 
Zeitpunkt, wenn die Menschheit in ihre 
Rechte wider treten wird, nicht so weit 
entfernt, als manche es glauben. Das Licht 
der Wahrheit brennt und kann nicht wieder 
ausgelöscht werden. Welche Männer sind 
auch die, — die den Strom der Civilisation, 
der Moralität aufhalten? Wenige. Unver
mögende ! —

Welche Antwort sollten die Stände auf 
das Rescript1 machen!

Da man sich in keinen Process einlassen 
soll, wenn der Angeklagte auch der Richter 
ist — und keine Appellation zu einer höhern 
Behörde statt hat

1° Kein Wort gegen die Com[missio- 
näre]1 2 — mehr schreiben —

Sagen ja, — dass man sie für schuldig 
erklärt, sie verrachtet — sondern Sie nun 
nicht mehr benennen will, um einen Beweis 
der Achtung dem König zu geben — da 
man in der Forma sogar einen Räuber, den 
man im Herzen verabscheut — verschonen 
wollte, wenn er vom Könige in Protection 
genommen ist.

2° dass man die 3 andern Punkte3 für 
die resolidirung der Verfassung, die man 
ausschliesslich bewerkstelligen will, für so 
nothwendig haltet; dass man zu keiner an
dern Arbeit schreiten kann, bevor diese nicht 
bewilliget oder durch Gründe refutirt.

M.4 ect. wissen nicht, was eine Verfassung 
ist, — so wie ein Profaner keinen Begriff 
von der Machine einer Uhr hat. Sie sagen — 
„Wir ehren und bewundern Eure Uhr — Sie 
ist gut, denn sie gehet 800 Jahre — Wir

1 T. i. a királyhak nov. 9-iki leiratára.
2 T. i. az 1823. évi kir. biztosok, akik a megyéket erőszakkal .kényszerí

tették a katona- és adóemelést kívánó kir. leirat teljesítésére.
5 Lásd Naplók II. k. 636. 1.
4 Metternich főkancellár.
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wollen, dass sie auch lange bestehe — allein 
wir werden 2 Räder, die V2 von der Kette 
etc. davon herausnehmen etc.

Kann man ihnen begreiflich machen, 
dass eben die 2 Räder etc. zu dem Wesen 
der Uhr nothwendig sind etc.

Unter dieser Regierung nicht!

Was muss man also thun ?
Zeit gewinnen. Das Fundament, wenn 

es möglich ist, jetzt mit Klugheit legen — 
und auf die Moralität der Grossen im Land 
wirken.

Was würde entstehen, wrenn wir aus
einander gingen ?*

In was bestehet eine Regierungsform, die 
man eine Constitutionelle zu nennen pflegt.

Diejenige, in welcher die Representan- 
ten des Landes die Legislative macht mit 
dem Könige theilen — die Gesetze mit ihm 
gemeinschaftlich geben, abändern und aus
legen können — XII 792.2

Soll jemand zu M.3 gehen?4

b )  Miscellania. II.

Kann Mollnár3 für unsere Sache ge
braucht werden?

Nur dadurch, dass man ihm besser in- 
formirt —

Wie kann man ihm besser informiren?
Dass ich ihm s c h r i f t l i c h  [da er nicht 

reden lässt] eine Schrift einreiche, dessen 
Charakter eine aufrichtige Loyalität ist. —

1 A válasz elmaradt.
2 Az 1792. évi XII. t. e.
3 T. i. Metternich.
4 A válasz itt  is elmaradt. Széchenyi ez ügyben járt Metternichnél. Lásd 

Naplók II. 644. és 658. Két memorandumot is intézett Metternichhez (lásd 
Naplók II. k. 691—7. és 705—711. 1.).

Urúf Széchenyi István naplói. III. kötet. 29
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Über was soll man M. informiren.
Über das Rescript vom 12tcn.

Skelet des Briefes.
Wir haben kein Vertrauen —
Unter andern 1000 Sachen will ich diese 

1 0  S a c h e n  anführen — die versprochen und 
beschworen, aber nie gehalten worden sind !

Wie zum Teufel können sie also ver
langen, dass man kein Misstrauen hege?

Suchen Sie also es zu bekommen . . . 
Wie kann man das?

Offenheit, Ehrlichkeit, Entschuldigung, 
dass man kein Vertrauen hat — Zeit —

Vermeiden Sie alles ,was aus dem Aigreur 
entstehet. Der Monarch sey gescheider als 
das Volk. —

Antworten sie ohne Leidenschaftlich
keit, aber mit Vernunft Gründen —

Nach und nach werden wir uns nähern.
Sie sind überzeugt, dass der König 

ausnehmend Constitutionei ist — so sind 
wir auch. — Wir wollen das selbe. — Es 
herrscht Missverständniss. Expliciren wir 
also.

Széljegyzetek : Mit 
Major Minor Consequen
tia. Sie wollen Tugend, 
das Beste — erlauben 
Sie also. Einsehen. Wir 
haben keine Garantie — 
unsere Garantie wird 
nicht gehalten.

Sie wollen die Verfassung mehr und 
mehr consolidiren — so wir auch. Wir 
glauben, dass sie durch nichts augenblick
lich kräftiger consolidirt werden kann als — 
(Nun kommt das Nuncium)

Sie sind anderer Meinung — so wie 
zw’ey gleich geschickte Baumeister ect. — 

Schützen Sie die Rechte des Königs, 
aber greifen sie die unsern nicht an.

Sie sagen, man soll diese Arche Noe 
nicht anrühren — Sie sagen aber zugleich 
— man muss Provision für Sold[aten] und 
Geld finden — Ist das keine Änderung ·— ? 
S i e  wollen also das Recht haben uns aber 
nicht einräumen.

Erwägen wir also die Sache — freund
schaftlich. Wir tvollen Vernunft Gründen 
nachgeben — Versprechen Sie das selbe, — 
und nun hören wir uns an —
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c) Miscellania. III.

Nebst der Academie müsste Folgendes in Pesth établirt seyn —
1° Ein Ballhaus.
2° Ein Fechtsaal.
3° Rauchzimmer.
4" Lese-Zimmer.
5° Restaurateur der Gesellschaft.
Alles dieses müsste so établirt seyn, dass ein Badhaus und 

eine Schiessstadt in der Nähe wäre.
Übrigens müsste die Fuchsjagd in Pesth établirt werden.
In Sommer müsste man viel Rudern. Also mehrere Schife 

und rowing clubbs.
Eine Schwimm-Anstallt.
Einige Religions-Maxime.

.— Ich ehre den Christen, der genau seine Religionsgebräuche 
übt —. Mir flösst der Trapiste, der sein Leben ausschlüsslich 
der kommenden Welt weiht, Ehrfurcht ein. Ich lobe den Türken, 
der fünfmal seine Füsse wascht; — der Dervish hat vielleicht 
Recht, der sich bis zum Schwindel dreht. — ect.

Wenn ich mein Gewissen aber so manchmal in der Stille in 
nächtlicher Ruhe erforschte — so fragte mich eine Stimme o gar 
oft „Was hast Du für dein Vaterland je gethan, Du, der an Geistes 
und phisischen Gaben einer der Letzteren — an Vermögen aber 
einer der bedeutendsten Männer in Hungarn bist!“ —

Ich hörte sehr oft, dass Alles das, was ein Hungar für sein 
Vaterland thun will, von der Regierung gleich im Beschlag ge
nommen wird — zu andern unnützen Zwecken verwendet ect. und, 
dass man auf diese Art sein Geld in das Meer wirft, gar nichts 
nützet, nur sich lächerlich macht. — Es ist viel Wahres an allen 
Diesem. Nebstbey ist aber auch das wahr, — dass sich die mei
sten meiner Landsleute durch diese festangenommenen Ideen in 
ihrem Gewissen erläuchtert finden, und im Grunde Ihres Herzens 
danken, dass sich keine directe Gelegenheit darbietet, Ihrem Lande 
Dienste zu leisten, und dass sie für das allgemeine Beste nichts 
herzugeben brauchen.

Wäre ich ein Ausländer oder ein armer unterdrückter Mensch 
— so könnte man leicht denken, dass aus mir Neid, Bitterkeit 
oder Unkenntnis spricht. Ich selber bin ja aber einer von denen 
säubern Patronen, von denen ich rede. Moi mérne je suis de la 
bande. Was ich also sage, ist Wahrheit, rein von Geifer.

Wenn einer so von uns ohne Geld auf die Welt gekommen wäre 
oder [man] alles Vermögen von uns auf einmal nehme: 0 Gott — 
was würden wir werden. Jeder Bauer ist ja stärker — jeder 
Schreiber unterrichteter, wie wir. —

2 9 :
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„Das sind revolutionnaire Prinzipien“, höre ich einen moder
nen Welt Weise mit Entsetzen ausrufen. — Das ist in allen 
Ländern so ect. —

Das Läugne ich — in einem andern Land m ü s s e n  die Reichen 
zahlen, hier können sie es nur, wenn sie wollen.

Dass aber so ein Schafskopf von einem F. P. z. B. nichts 
zum allgemeinen Besten zahlen soll, dass ist einmal — so wie 
2mal 2—5 —

Ein Clubb ist aber ein Vortheil — il ne taut pás étre bon 
patriot, mais toutuniment un bon juif pour acceder avec plaisir. 

Ein Mitglied zahlt 100 fl. CM. des Jahres.

100 Mitglieder — machen .....................  10,000
Dafür hat man eine gute Wohnung, wo man

den ganzen Tag seyn kann...................  1,000
Heitzung, Beleuchtung, des Monats im

Durchschnitt 200 fl..............................  1,200
Reinigen und repariren .................. 500

2.700

2.700

2,100

1,000 
1,000 

600 
400

7,800

Die Subscribtion müsste auf mehrere Jahre geschehen.
Im Anfang müssten einige Freywillige Meublen, Billards, 

Lampen ect. dem Clubb schenken.
Anstatt Clubb würde es Casino heissen.

Latus
Ein Hausmeister.............................  500
Ein Koch......................................... 500
Portier sammt Livré.....................  300
2 Bedienten...................................  600
Hausknecht und Stubenmädchen. . 200

2,100

Nachzuschaffende Meublen .....................
Anzuschaffende Bücher.............................
Zeitungen ................................................
Unvorhergesehene Fälle .........................
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Hier wären Folgende, die datzu treten würden.
Széchényi St.....................................................  X
— Paul....................................  X
Esterhazy Mich................................................  X
— Carl............................................................  X
Andrassy Carl................................................  X
— Georg ........................................................  X
Karoly Louis ................................................  X
— Steph...........................................................  X
— George........................................................  X
Csáky Alexand................................................. X
Sándor ............................................................  X
Keglevich 4 ....................................................  X

X  
X 

___X
15

Latus. . . .  15
Wesselényi ....................................................  X
Festetich Titsy ............................. ·.............. X
— Palatinus1 ................................................  X
Horvath Muky................................................  X
— Pepi..........................................   X
— Szalabér....................................................  X
Brüdern............................................................  X
Feyervary........................................................  X

< Grasalkovich....................................................  X
< D illon..............................................................  X

Ortzy 3 ............................................................  X
X
X

Teleky ............................................................  X
29

< Haller 2 .............  X
X

< Mednyansky....................................................  X
< V a y ..................................................................  X

Zichy 3 ............................................................  X
X
X

T. i. a palatínusnál szolgálatot tevő Festetics Albert.
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Emrich Bath..................................................... X
Maylath............................................................  X

< Piret ................................................................ X
Generäle & Garnison..................................... X

X
Erdődy Alex....................................................  X

42

Hunyady ........................................................  X
Fechtig.......................................... .................  X
Anton Inkei....................................................  X

Erste Anomalie von Hungarn, — die Verbindung mit Un
constitutionellen Ländern — die de facto den Vorrang haben.

Zweyte Anomalie — dass die Klasse der Fresser und nicht 
Arbeiter, de facto mit jedem Tag wächst! Weil die Fresser nicht 
insurgiren.

5.

a)  Suchen der Data und Erfindungen.1

Wie viel gaben wir an England zurück?
Tractat mit Piemont.
Mold. Ochs.
Taback-Handel ect. verdorben.
Baiern weniger wie Hungarn—Frucht.
Wie ist es mit dem Transito.
Salz von England — Preussen.
Rhein-Wein verdirbt Oedenburger.
Bordeaux ect. anstatt Tokayer.
Welche Mauten oberHungarn Weine.
Société Commanditaire de L’Industrie ä Paris.
Darf man fab[riken] und manuf[akturen] in Hungarn heben? 
Kann ich Wein nach Baiern führen?
Suppley — demand.
Silvesters warning apparatus?
Schulden. Einkommen. Ausgabe, öst[erreich]? —
Bessere Standarte als Gold ?
Prozess des Kais[ers] mit dem Esterh[ázy]
Darf ich in Oed[enburg] nachmachen lassen, was in Wien 

mit patent,
Darf Bodmer, Palmers Invention benützen.

Széchenyi emlékeztető feljegyzései.
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Mezőhegyes Bábolna?
In England welche Authentische] Stud Book—Racing Ca

lendar ?
Alle engl. Data im Parlament],
Genaue moral [ische] Statistik und auch phis[ische] von 

Hungarn.
Wie viel besitze ich — Hungarn — Continent.
Goods and commodities ?
Mihalkovich Rechnung L[ouisen] Strasse ect.
Ürmenyi’s Adamich Plan ect.
Major Dehm.
Wie viel besitze ich Hungarn — Wie vielte Mann? 
Ligurianer.
Les Intrigues de Vienne.
Ähnlichkeit mit der englischen] Verfassung.
Malfaty’s Haus gegen Wind! —
Füllen früh oder spät abspännen?
Jetzt thue ich gar nichts —
Ob die Seele was wiegt? Ob ein Todter leichter, schwerer?

b) Gemachte Erfindungen. Data.1

M[iska] sich mit Wesselényi] schlagen Propos. gemacht 
16ten Xber 1825.

Eolipyle.“
Luftbalon —
Sehen bey der Nacht.
Schreiben durch Nummern.
Stein aus Sand machen.
Signorini Blumenthal Josephi Stift.
19ten März 1826 sind die Interessen von den m , 

60’
7ten May 1826 die Interessen von 1000 #  Döry.

Karoly zu Fuss Wette — 200 — 11—12 Stunden von Wien 
nach Presburg.

Leikam — 300 4t.
Gegen Dunkan 10 4t.
Meine Pflichten fürs Land 1827:

Interessen.............  von den r -  1 * 3........  9000
150

1 Széchenyi emlékeztető feljegyzései.
- A legrégibb gőzgép.
3 Akadémiai alapítványa 60 ezer frt volt pengő pénzben, 150 ezer frt 

papírpénzben számítva.
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Casino........................................................  1000
Fuchsjagd ................................................  600
Wettrennen Praem. 130 #  .....................  1560
Trainiren............................................... 6000

18.160
Gegeben habe ich:

Theater in Miskoltz..................................... 300
Reitschule Pesth ................................   500

800

Bodmer ist der Eisenweg Mann, Goldne Birne Wien.
Gr. Daun hat die Bibl[iothek] des Zrínyi1 
Gordon dem Contriner 25 4t.
Wette mit G. Karoly — 10 # , dass er den 8*en 7ber 1827, 

6 Uhr Abends nicht weniger als 16172 IC seyn wird.
Ender 965 Himmelpfort Gasse 3,er Stock.
Hamar Trezsi — hatte ich 
Maister Orzsi — will ich haben.

Steuer Wagen 15. Oct. 1826....................  300
Schwim[m]er 1. Xber.................................  700
Caléche 1. A pril........................................  700

1700
Meine Postchaise........................................  1200

zu bezahlen. . . .  500

Mit Wellesly Subsrcip. 6 Ruderbot 20. Sept. 1826.
Gräfin Alexander Pototzka geborne Mostofska.
Pferd Namen: Plantagenet Juna.
Plassenstein Gestüte F. Pallfy.
Wiener Zeitung 24—25 — 1826.
Errichtung einer Über Seeischen National Handlungsgesell

schaft in Wien. Franz Ritter von Heintl.
25tcn März 1827 Beobachter.
Gemeinnützige, ökonomisch-technisch merkantilische Verein. 

Graf Franz Deym, Kämmerer und Major.
Eisenweg zwischen Budweiss & Mauthausen. Franz Anton 

Gerstner. Geymüller, Sina, Mayer.
Knots ist der Mann x1 2 Steinbach.
Peri Ignátz — Somogy. Fiscalis. —
Sopr. & Magistratualis —

1 Gr. Daun Henrik rendezte Vöttauban(Morva). M. Könyvszemle 1892/3 353.1.
2 Contra.
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marmor.Dognátska Crasso 
Theiesholz Gömör 
Rechte Systematisch — Xanthus.
Herr Zeidler, Schiesspulwer.
Sima Ferenz, Döbrönteis Maler.
Mamut-Maus.
Türken trinken Wein.
Otsa Schnepfen.
Man wird erfinden Fliehen?
Expiniren durch Seegel.
Witkovich, Döbrönt[eis] Gastgeber.
72, 73, 74, 75, M. Bath. E. Rev.
Klingenstein.
Arva Littura 4000 Sess.
Morgat K. Franz, Luftschiffer.
Amoroz — Bene. Gymnastic.1
G sch win'd I “ Künstler, Pesth.
23. Novemb. 1826 schrieb ich wegen Ballhaus an Apónyi. 
In den Speicher sollen kommen folgende:
1" Alle meine Leute — Besoldung von A bis Z.
2° Inwentarien.
3° Conscriptionem 
4° Wettrennen.
5° Casino.
6 Academie.
7 u n d  m e h r e r e  F ä c h e r ,  gemachte Data.
8 Gestüte.
9 Jagd, Garten.

10 Zinkendorf.
11 Csokonya.
12 Pölöske.
!4 Alltägliche.
15 Briefe.
16 Comitat.
17 Pläne.
18 Familien Archiv.
19 Geld Sachen, Contracte, Wetten ect.
20 Tagbücher.
21 Dietalia.
22 Ausländische.
23 und, m e h r e r e  F ä c h e r ,  Mixta.
24 Instanzen.

1 Bene Ferenc orvos értesíthette az Amoros-téle francia katonai nevelésről. 
(Lásd Naplók II. k. 737. 1. és 2. j.)
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Dot and go one heisst der Billy.
Stanislaus Albach, Prediger.1 
Glaz Ingenieur.1
Lichtl hat die besten Weine, Pesth.
Das Unkraut in der Mitte des Stromes, wenn es fällt, an 

Ufern, wenn es wächst.
Ganz natürlich, denn das Wasser nimt die ^------- -·, oder

die ---------  ̂ Forme a n -----------
Durch Sodomie erstehet — DünnBeinigkeit.
Blut Igel stirbt — von Wasser, aus dem Pferde getrunken. 
Schweine krepiren — liegen sie auf einem Wagen mit dem 

Kopf vorwärts — und man fährt im scharfen Trabe. —

6.

A két Szarándok.
(Tervezet.) 1827.2

P e r s o n e n : 3 
Junger Ritter.
Älterer.
Sie.
Der Gatte.
Mutter der Heldin des Trauerspiels.
Vielleicht eine Kammerfrau.
Bedienter.

1. Act.
1. Scene. 2 Ritter — [als Wallbrüder] Nacht. Mond — im 

Thal Burgschloss.
2. Scene. Diess wird gemeldet dem Grafen Z—.
3. Scene. Z— sagt seiner Frau.

2. Act .
1. Scene. Sz. W. gehen hinauf in die Burg.
2. Scene. Empfang des Grafen.
3. Scene. Die Frau —

3. Act.
1. Scene. Cr. — und Sz. kommen zusammen.
2. Scene. Der Mann kommt datzu, rasend.
3. Scene. Ausforderung —
4. Sie in die Kapelle.
1 Sajátkezűleg írták be nevüket.
2 Ez év október 8-án jegyzett ilyféle töredéket naplójába. (Lásd a 178. lapon.)
3 A személyek: Széchenyi (.Junger Ritter), Wesselényi (Älterer), Crescentia 

(Sie), Zichy Károly (Der Gatte), Crescentia anyja (Mutter der Heldin). Cres
centia társalkodónője (eine Kammerfrau) és egy szolgája (Bedienter).
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4. Act.
1. Scene. Sz. W. warten — C. kommt nicht.
2. Scene. C. tödtet sich.
3. Scene. Unruhe — man weiss nicht, was geschehen.

5. Act.
1. Scene. C. findet man sterbend.
2. Scene. Cr — Sz. kommt dahin —

Sie sterben —
3. Scene. W. nimmt einen Trost [?] —

W. hat ein ausgebranntes Herz. —

i .

C a i n .1
(Töredék.) 1827.

A’ Paradicsomon kin feksző Vidék.
Idő -— Napkeleté.

Adám, Éva, Cain, Ábel, Áddáh, Zilláh midőn áldoznak.

Á d á t n .  Isten, örökké való, határtalan, mindenttudó! — Ki 
a’ mélyben a sötétségbül alkotád egy szóval a’ vizeken a’ vilá
gosságot — hála! Jehova a’ visszatérő hajnallal, — hála!

É v a .  Isten! ki a’ napot nevezted ’s a’ reggelt az éjszaktul 
megosztottad, a’ mi külömbözve előbb nem volt — Ki elválasztád 
hullámot a’ hullámtul — ’s alkotásodnak egy részét Égnek hivád 
— hála!

Á b e l .  Isten ! ki a’ Létalakot föld, viz, levegő ’s tűzre osztád, 
a’ nappalt és éjjelt ’s csillagokat alkotál, hogy világot, hogy 
árnyékot terjesszenek, ki érző lételeket teremtél, hogy boldogul
janak ’s szeressék egymást ’s Tégedet hála! hála.

Á d d a h .  Isten, örökkévaló! A’ Mindenségnek Atyja! ki ezen 
jó és szép Lételeket teremtél, kik mindenek felett Téged kivéve 
szeretetre méltók — Engedd, hogy szerethesselek minden erőmbül 
Téged ’s őket: Hála! hála !

1 Byron, George Noel Gordon lord angol költő drámai költeményének for
dítása. A kézirat Széchenyi írnokának írása.
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Z i l l a h .  Oh Isten, ki mindent szerétéi, alkotál ’s áldál, de 
még is megengedéd, hogy a’ kígyó csusszon-bé >s Atyámat a’ 
Paradicsombul kihajtsa, ments meg további rossztul: hála! hála! —

A d á m .  Fiam Cain, első szülöttem, mért vagy halgató?
C a i n .  Mért szólnék!
A d á m .  Hogy imádj.
C a i n .  Ti nem imádtatok?
A d á m .  Igen, minden buzgósággal.
C a i n .  És fennszóval: hallék titeket.
A d á m .  S úgy fog Isten, hiszem.
A b e l .  Amen!
A d á m .  De te első szülöttem még mindég halgatsz.
C a i n .  Jobb, ha halgatok.
A d á m .  ’S mért ?
C a í n .  Nincs mit kérjek.
A d á m .  ’S nincs a’ mért köszönnél.
C a i n .  Nincs. —
A d á m .  ’S nem élsz ?
C a i n .  Megkell halnom!
É v a .  Oh! íme a’ tiltott fa gyümölcse már hullani kezd.
A d á m .  ’S mi kéntelenek vagyunk felszedni. Oh Isten, mért 

ültetted a’ Tudomány fáját?
C a i n .  ’S mért nem szakítottatok inkább az életfa gyümölcsé- 

bül? Akkor megvívhattatok volna Ő véle.
A d á m .  Oh! Fiam ne átkozzál; azok kígyó szavak.
C a i n .  Mért ne? a’ kígyó igazat mondott: egy a’ tudomány

fája volt ’s a’ más az életfa. A’ bölcsesség jó ’s jó az élet;' hogy 
lehetne mind a’ kettő rossz ?

É v a .  Te úgy szólsz, mint én a bűnben, születésed előtt, ne 
engedd, hogy nyomorúságom benned feléljen. Én megbántam. Ne 
hadd, hogy származatomat tapasztaljam a’ Paradicsom falain túl 
Csábba esni; a’ mi minket még a’ Paradicsomban is megrónia. 
Elégedj-meg avval, a’ mi van. Tettük volna mi azt, most meg
elégedve lennél óh fiam!

A d á m .  Imádságinkat elvégezvén, gyerünk kiki a’ nem nehéz, 
hanem szükséges munkájához: fiatal a’ föld ’s csekély munka utánn 
szívesen nyújtja gyümölcseit.

É v a .  Cain, fiam nézd Atyádat, melly vidor, meily elszánt, 
’s légy mint Ő.
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Z i l l á h .  Bátyám, engedjél.
Á b e l .  Mért húzod setéten-össze szemöldököd: neked az nem 

használhat ’s csak az örökkévaló haragját ébresztheti fel.
A d d á h .  Szeretett Cain ellenem is komor vagy!
C a in .  Áddáh nem, magánossan kivánkozok lenni egy kicsinyt. 

A’ szivem összesorvadt Ábel, de majd elmúl. Menny csak, nem 
sokára követlek, És Ti húgaim kövessétek őtet; a’ ti kedvesség- 
teket nem akarnám durván megbántani, és én is mingyárt megyek.

A d d á h .  Ha kis idő multa nem jössz, itt kereslek — fel.
A b e l .  Az Istennek béke legyen a’ lelkeden bátyám.

C a i n .  És ez élet! — Munkálj! ’s mért munkálódjam? Azért, 
mert Atyám nem maradhatott a’ Paradicsomban. ’S hogy érdem
lettem én ezt ? Én születve nem voltam, ’s az lenni nem is kíván
tam ’s gyűlölöm azt a’ léteit, mellyre születésem által jutottam, 
mért engedett Ö a’ kígyónak mért az Asszonynak. De ha enge
dett, mért szenved azért, melly hibát követett el. A’ fa ültetve 
volt és mért nem Ö néki, ’s ha nem ? mért alkotni őtet közel 
oda, ahhol az nőve a’ szépség közepette volt? Ök mind csak 
egyet felelhetnek kérdéseimre “Az Ő akaratja volt, és Ő jó”. De 
hogy tudom én azt? mert Ő mindenható, abbul az foly, hogy Ő 
a’ legfőbb jó is? én csak a’ gyümölcsök után ítélek — ’s azok. 
keserűek ’s azokon kell élnem egy bűnért, melly nem az enyim. 
De ki jön ott? Angyali a’ képe, de tekintete komorabb ’s igézőbb! 
mért reszkedek? mért félnék tőle jobban mint más lélektül, kiket 
minden nap látok kardjaikkal azon kertek bémenetelénél, mellyek 
az én örökségemhez valók ’s mellyeknél sokszor várva szenvedek, 
hogy hajnalkor szemléljem, minekelőtte az éjjel a’ tilalmas falakon 
elterjeszti árnyékát, azon halhatatlan fák hegyét, mellyek kilát
szanak a’ Kerubimok által oltalmazott várbul, sötitbe borítják? 
Ha nem iszonyodom ezen tűzzel felfegyverkedett Angyaloktul, 
mért gyöngülnék el az előtt, ki most közelít? de Ő hatalmasabb
nak látszik mint azok ’s nem kevesebbet bájulónak ’s még sem 
olly tökélletes szépnek, mint valaha lehetett vagy még most is 
lehetne, ügy látszik, hogy a’ kin halhatatlanságának fele. ’S úgy 
vagyon e? Szenvedhet e még más is az emberiségen kívül? 
Most jön.

L u c i f e r .  Halandó!
C a in .  Lélek, ki vagy?
L u c i f e r .  A lelkek ura.
C a i n .  ’S ha úgy van, elhagyhatod őket, hogy porral ele

gyedjél ?
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L u c i f e r .  Esmerem a’ por gondolatiját ’s érzek érette ’s veled.
C a i n .  Hogy? ’S esmered gondolatimat?
L u c i f e r .  A’ te gondolatid ollyanok mint azoké, kik gondol

kozni méltók. — Az örökké fennmaradó részed szól a’ legbel- 
sődben.

C a i n .  Melly halhatatlan rész? az tudtunkra nem volt adva: 
az életfa tőlünk, Anyám hibája miatt elvonatott, midőn azonban 
az Anyám mohósága által a’ bölcsességfa gyümölcse nagyon korán 
szakítatott — le : ’s annak gyümölcse ·— halál.

L u c i f e r .  Megcsaltak Téged, — mert élni fogsz.
C a i n .  Én élek, hogy meghaljak, és élvén nem látok semmit 

a’ mi a’ halált gyűlöletessé tenné, ha nem volna bennem egy 
velem született akadozás, egy terhes ’s még is meg nem győz
hető élet szeretet, mellyet átkozok, mint magamat megvetek, ’s 
mellyen még se diadalmaskodhatok. — ’S azért élek. Bár soha 
nem lettem volna.

L u c i f e r .  Te élsz ’s örökké kell élned: ne véld, hogy a' föld, 
melly a’ tested hajléka, élet legyen — az el fog tlinni ’s Te nem 
leszel kevesebb, mint most vagy.

C a i n .  Nem kevesebb! ’s mért nem több ?
L u c i f e r .  Lehet, hogy ollyan fogsz lenni mint mi.
C a i n .  És Ti?
L u c i f e r ,  örökök vagyunk.
C a in .  Boldogok vagytok ?
L u c i f e r .  Hatalmasak vagyunk,
C a in .  Vagytok-e boldogok.
L u c i f e r .  Nem. — Te a’ vagy?
C a i n .  Hogy lehetnék? Tekints rám!
L u c i f e r .  Gyenge agyag! ’S azt véled, hogy nyomoru vagy! Te!
C a i n .  A’ vagyok: — és Te minden hatalmaddal mi 

vagy Te?
L u c i f e r .  Az, a’ ki az akart lenni, a’ mi a’ Te lételed oka, ’s 

azzá, a’ mi vagy, nem teremtett volna Téged.
C a i n .  Oh! Te Istenhez hasonló vagy; és —
L u c i f e r .  Nem vagyok az: ’s nem lehetvén az, más mint a’ 

mi vagyok, nem akarnék lenni: Ő győzött; hadd uralkodjon Ő!
C a in .  Ki?
L u c i f e r .  Az Atyád Teremtője ’s a’ földé.
C a i n .  És a’ Mennyeké ’s mind annak, a’ mi azokban van. 

Úgy hallám Serafoktul hirdetni; Atyám úgy mondja.
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L u c i f e r .  Úgy mondják azt — a’ mit hirdetni ’s mondani 
kell nekik, ne hogy lelkekbül ’s emberekbül legyenek, a’ mi én 
vagyok ’s Te vagy.

C a in .  És mi az ?
L u c i f e r .  Lelkek, a’ kik halhatatlanságokat érzeni bátorkod

nak — Lelkek, a’ kik a’ Mindenható Ur örökké való képébe tekin
teni mernek és néki mondani, hogy Ö rossz és nem jó ! Ha terem
tett, mint mondja — a’ mit nem tudok ’s nem is hiszek — hanem, 
ha minket alkotott — elrontani nem tud: Mi halhatatlanok 
vagyunk! — sőtt Ő akarta tán úgy, hogy kénzhasson: — tegye! 
ö nagy — hanem a’ nagyságában nem szerencsésebb, nem bol
dogabb mint mi megvívásunkban! A Jó nem alkotott volna rosz- 
szat; ’s mi mást tett Ö ? De hadd üljön a’ határtalan, de magá
nos Trónusán ’s hadd teremcsen világokat, hogy az örökség 
könnyebb tere legyen a’ részt vehetetlen magánosságban az Ö 
iszonyú léteiének! Hadd szaporítson világot világra: Ö a’ határ
talan el nem múlható Ur! Ha maga magát ronthatná-el, az leg
szebb áldása volna, mellyet valaha adott: de uralkodjon Ő tovább 
és szaporítsa magát nyomorúságban! Lelkek ’s emberek mi leg
alább egymással érzünk, ’s egymással szenvedünk, ’s számtalan 
kinaink türhetőbbekké válnak a’ határtalan egymáshoz vonzó 
szenvedelmünk által! hanem Ö olly nyomorult magasságában, olly 
nyugtalan nyomorúságában, hogy világokat teremt, ront, ’s újra 
teremt — Gr. Széchenyi István.

8 .

Alcides’ Wahl.1
Eine a l l e g o r i s c h e  Erz ähl ung .

„Glücklich der, dessen Engel ein 
unverdorben reines Wesen ist.“

1. Alcides lebte eben jenes schöne Lebensalter, in welchem 
der Jüngling auf die Bühne der Welt tritt und seines blühenden 
Alters feurigste Kräfte entweder dem Dienst der Vernunft weiht 
oder sie der Weichlichkeit unterwirft. In diesem schönen Frühling 
des Lebens fasst im unschuldsvollen Herzen des Menschen des 
Lasters Unkraut die verderblichsten Wurzeln oder es entfaltet

1 Széchenyi ezt a müvét szabadon fordította 1828-ban Kis Jánosnak 1791 
Bétsben megjelent következő műve után: H e r k u le s  v á l a s z t á s a .  A l l e g o r i á s  k ö l t e m é n y .  
A n g l u s b ó l  f o r d l t t a t o t t  L o w t h  s z e r in t .  Kis (akkor soproni ev. gimn. tanuló) 
művét gróf Széchenyi Lajosnak ajánlotta. — Széchenyi szabad fordítása után 
következnek párhuzamosan Kis művének megfelelő versszakai. A kézirat idegen 
kéz írásában maradt ránk.
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sich die Knospe der Tugend mit herrlicher Anmuth: und die 
schönen Blüthen versprechen noch schönere Früchte; denn fort 
wallt dann ewig in des Mannes Adern ein edles Blut, — wenn 
einmal in des Jünglings Brust so ein heiliges Feuer entflammte.

HERKULES VALASZTÄSA. 

Allegorias költemény.

Most élte Herkules azt a’ l'zép idejét,
Mellyben az ifjúság világ’ piatzára 

Lép, ’s virágzó élte’ leg-tüzesb erejét
Szánja vagy Éfz’ vagy Kény’ hív fzolgálatjára 

Az ártatlan fzívben, e’ fzép ki-kelettel,
Vagy a' vétkek’ gyomja első gyökeret vér 

Vagy virtus’ bimbója nyíl nagy kellemettel,
’S gyönyörű virágja fzebb gyümöltsöt ígér: 

Mert, ha illy fzent tűz gyűlt az ifjú’ melyében 
Nemes vér fog mindig buzogni erében.

2. Einst suchte er, damit er bey dem Licht der reinen Ur- 
theilskraft sein eigenes Leben durchschauen möge, die Einsamkeit, 
die Mutter der weisen Betrachtungen, — und ging einem abge
schiedenen Orte zu. Als er seinen Weg weiter fortsetzte, erreichte 
er allmählich ein stilles Thal, das Vaterland des Geheimnisses 
und der Ruhe. Hier sah er des Lebens zweifelhafte Bahn vor 
seiner sich öffnen. Zwey Wege theilten sich — der eine führte 
auf einen rauhen Fels, der andere an die reitzenden, mit Blumen 
besäten Ufer eines rieselnden Baches.

Egykor, hogy fénnyénél józan ítélésnek 
Meg.tekéntfe éltét, Altzídes kereíett 

Tsendefséget, — Annyát bölts elmélkedésnek —
’s titkos múlatáfa’ helyére lépdefett.

Ú tját mint folytatja (komor andalgásban),
É rt egy tfendes völgyet — Hallgatás Hazáját —

Itten (el-merülvén mély gondolkodásban),
Szemléli az élet’ kétséges pállyáját.:

Két út nyílt előtte, ez -magas fziklára,
Amaz Kriftály tfermely’ virágos partjára.

3. Ein harter Kampf entstand nun in Alcides’ wankender 
Seele. Bald durchbebte sein brennendes Herz eine himmlische 
Regung nach allem Grossen und Schönen, — bald entbrannte 
die Liebe zur Lust, zum Genüsse in seinem Busen, und verdräng 
die edlere Flamme, — als er, sieh da, zwey weibliche Gestalten, 
beide erhaben und schön wie Engeln, mit Ehrfurcht gebietendem 
Schritt sich allmählich ihm nähern sieht. Beyde sind über die 
Sterblichen erhaben, beyde schön: doch ist ihre Schönheit ver-
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schieden, — die Eine gebietet Ehrfurcht und erregt ein heiliges 
Erbeben, die Andere verheisst Lust und Frohsinn! —

Tüzes hartz támadt i t t  habzó elméjében,
Nemes nagyra vágyás moft Izívét gyújtotta,

Majd lágyság’ fzerelme gyuladott melyében,
’S abban a’ nemeíebb lángot el-óltotta.

Midőn ím! távolról két Aízízonvi képet 
Lát jöni feléje, felséges lépéffel;

Mind kettőt magafat, mint Angyal, olly fzépet,
Mefzfze fellyül múlót Halandót terméffel.

Mind kettő izép, de bírt más más méltóságot;
Egygyik fzent rettegétt, máfik hint vígságot.

4. Die Gestalt 'der Ersteren war herrlicher, sie war schön 
ohne Kunst, aus ihrem ganzen Wesen leuchtete der Strahl der 
Gesundheit, der Ruhe und ihrem himmlischen Antlitze huldigte 
ein jedes Herz. Ihr Kleid, weiss wie Schnee, wallte auf ihren 
schlanken Körper und jeder ihrer Schritte war von Würde und 
Wohlwollen begleitet. Aus ihren Augen glühte ein heiliges Feuer 
und je näher sie kam, desto mehr fühlte man den Zauber ihrer 
Gegenwart. Sie erregte zwar durch ihren würdevollen Ernst einen 
heiligen Schauer, erwärmte aber zugleich und belebte durch ihres 
Wesens unnennbare Anmuth, Alles was sie umgab.

Az első ditsőbb, ’s fzép mefsterség nélkül volt,
Ortzáján egéfzség víg fénye ragyogott 

Iítoni képének minden fzív meg-hódolt
Hónál fejérbb ruha fzép teftén lobogott,

Méltósággal lépett, elegy kegyefséggel;
Szelíd izéméiből égi tűz fzikrázott,

Mennél közelébb ért; igéző fzépséggel
Inkább bájolt, noha fzent rettegés rázott 

Mindent, kire nézett, Víg fzínt komorsággal 
Felségeit mértéklett nyájas jámborsággal.

5. Die Schönheit der Reitze der Andern war scheinbar noch 
verführerischer. Sie blickte von Lust glühend um sich her, und 
ihre Gesichtsfarbe, erhöht durch die Hand der Kunst übertraf 
das Gemisch der Rosen und des Schnees. Aus ihrem ganzen 
Wesen leuchtete der Ausdruck der anmutigsten Weichlichkeit, ge
mischt mit der Gefallsucht und der Wohllust verführerischsten 
Zaubern! — Voll der schönsten Grazien erhob sie den zum Tanz 
gewohnten Fuss. Ihren zarten Körper bedeckte ein leichtes Gewand, 
das von gelinden Lüften geweht, ihren schlanken Wuchs sicht
barer machte — und ihre Reitze nur noch mehr erhöhte.

Másiknak ennél-is szédítőbb fzépsége,
De tlalfán nyargaltak fzertefzélt fzemei 

Hová tovább fonnyadt fzíne’ ékefsége;
Mert tfak mefterségnek mázolták kezei;

Óról' Széchenyi I s tván  naplói.  I I I .  kötet. 30
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Kevély, puha, mrgtölt buja gondolattal 
Tántzhoz szokott lábát kényeién emelte,

Gyenge tettét fedte vékony patyolattal,
Melly kellemeteit még inkább nevelte,

'S midőn fejér vállán a ’ izéiben lebegett 
Dereka súgárjabb, telte hó-ízínübb lett.

6. Oft blickte sie selbstzufrieden auf sich selbst, dann spie
gelte sie sich mit stolzem Lächeln, in ihrem eigenen Schatten, 
bald blickte sie verachtend vor sich hin; wohl bewusst: von wie 
Vielen ihre Schönheit hochgepriesen, von wie Vielen sie angebetet 
wird. — Als aber die andere Jungfrau mit dem würdevollsten An
stand allmählich einher schreitete, verdoppelte sie ihre Schritte 
und eilte mit geheimer Freude, an ihrem Siege nicht zweifelnd, 
dem Jüngling zu. Sie blickte ihn an mit der Gluth der brennend
sten Leidenschaft und sprach zu ihm mit der Stimme der anmuth- 
vollsten Melodie:

Sokfzor hízelkedve kattintott magára,
Majd árnyékát nézte gőgös mofolygáffal.

Majd meg-vetve pillant annak látására;
Szépségét hány fzemek áldják imádáffal:

’S míg moft a’ másik fzüz ballagott módofan,
Ö kettőzte útját fzapora lépéffel,

Nem tudván mást várni győzésnél, biztofan 
Ment az ifjú felé titkos örüléssel.

’S izéméiről függvén forró indúlattal,
így fzóll hozzá méznél édefebb fzózattal:

7. „Wie kamst du o Alcides, an diesen gefährlichen Abgrund? 
Wie können so viele Sorgen in eines Jünglings Brust Raum fin
den? Trete unbesorgt, o Theuerer, auf diese reitzende Bahn, die 
ich dir weise, und wandle froh, deiner eigenen Lust nur lebend, 
auf den üppigen Fluren des Lebens dahin. Zerbreche die Ketten 
der Arbeit; der Sorge, der Mühseligkeiten, und lebe mit mir frey 
und unbetrübt, im Schooss des Vergnügens, der Ruhe. — Tausend 
bittere Sorgen verfolgen jene, die sich der Menschheit, die sich 
ihrem Vaterlande, die sich dem Ruhm geweiht. Meine Söhne ruhen 
in dem Schoss der Freuden. Lasse jene, die nicht glücklich sind, 
an deren Leben ein geheimer Gram nagt, für Ehre, für Ruhm 
sich mühen. Dich hat der Himmel zur Freude geschaffen.“

„Hogy jutái, Herkules, e’ kétes örvényre?
„Hogy férhet ennyi gond egy Ifjú melyében ?

„Bátran, óh kedves, lépj e’ kies ösvényre 
,,’S járj kényedre vigság’ térés mezejében.

„Tépd öfzve fáradság’, munka', gond’ lántzait:
„Élj velem fzabadon nyugalom’ karjában:

„Ezer baj üldözi Ditsőség fiait,
„Enyimek nyugofznak öröm’ hajlékában 

„Alá-valók hírért hadd fáradozzanak 
„Az Egek vígságra téged’ alkottatlak.
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7. „Ich will alle Wünsche deiner durstenden Seele, mit der 
Ambrosia aller Freuden und aller Genüsse befriedigen, die zum 
Welken geneigten Blüthen der Lust, werde ich mit dem üppigsten 
Thau des Lebens immerdar erfrischen. Nach dem prachtvollsten 
Gastmale lade dich stets die harmonische Musik zu dem süssestem 
Genuss der Liebe ein. Frische Quellen, kühle Auen, der Geruch 
der Wiesen, der Blumen, sollen deine Gefühle süss einschläfern. 
Rosen sollen deine junge Stirne bekränzen und die sanfteste Ruhe 
dein Lager umwehen.“

„Én fzomjús lelkednek minden kívánságit,
„El oltom örömnek Ambroíiájával;

„Hervadni akaró kedvednek virágit
„Meg-öntözöm élet’ ’eiros harmatjával;

„Pompás ebéd után Mufika ízózatja 
„Édes fzerelemre olvaízfza ízívedet,

„Eris forrás, hüs liget, virágok illatja 
„Édesden altafsák érzékenységedet,

„Ró’sák kolzorúzzák ifjú homlokodat,
„Nyugalom hintíe bé virággal ágyodat.

9. „Dein Leben soll in ununterbrochenen Freuden dahin- 
iliessen, die du weder mit Reue noch mit Schmerz bezahlen wirst. 
Weit werde ich jeden Kummer, jede Sorge von dir entfernt halten. 
Nie wird eine Kränkung, nie wird Gram an deinem Leben nagen, 
nie wirst du mit Mühseligkeiten zu kämpfen haben! Mit reich
licher Ernte werden deine Felder, die Andere für dich bebaut, 
deine Speicher füllen. Andere werden Schlachten für dich gewinnen, 
damit du durch die Beute bereichert werdest. Meine Anhänger 
kennen nur einen leichten Dienst: „Neue Genüsse suchen, sich 
neuer Genüsse erfreuen!“.“

„Szünetlen örömben élted’ réfzeltetem,
„Mellyet fe nem véfzefz, fe nem fizetfz jajjal,

„Búk’ féregét tőled mefzfze el kergetem,
„Nem gyötrenek gondok: nem küzködöl bajjal,

„Bő-terméffel fognak a’ mezők kínálni,
„Mellyeket a’ fzántók érted míveltenek;

„Vitézek tfatákat tfak azért próbálni,
„Hogy nyert prédájokkal gazdaggá tégyenek.

„Frigyesem tfak esmér egy könnyű tifztséget:
„örülni ’s keresni új gyönyörűséget.

10. Jedes Wort, das sie sprach, durchdrang des Jünglings 
Brust, und die Leidenschaften tobten in seinem Innern. Lange 
war er in sich selbst tief versunken, bis er endlich aus seinem 
Taumel erwachend, sie um ihren Namen frug. „Mich, schöner 
Jüngling,“ sagt sie, „heisst man Glückseligkeit; frage nur, sagen 
werden meine glücklichen Anhänger dir, dass mein Segen auf sie 
fiiesst: sie kennen meinen Werth! Z w a r  nennen meine Neider

30*
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mich Weichlichkeit — lasse sie aber immerhin meinen Namen 
schändlich verläumden, — der Neid ist immer bereit, den schönsten 
Ruhm zu verschmälern, das glänzendste Verdienst zu verdunkeln.“

,,Az ifjat minden Γζό tőr gyanánt sértette,
„Benn az indulatok moft kétfzerte vínak,

„Soká bámult; végre: mi neve? kérdette.
„Engem, mond, fzép Ifjú, Bóldogságnak hínak,

„Kérdezd tfak; meg-mondják fzerentsés híveim,
„Bájok foly áldáfom; ők tudják betfemet.

,,’S Noha puhaságnak hínak irígyeim;
„Hadd’ gyalázza tfúfos irigység nevemet.

„Irigység mindég kéfz fzép hírt tfonkítani 
,,’S leg-fényosb érdemre homályt borítani.

11. Nun aber stand die andere Jungfrau, die sich indess all
mählich mit dem Ehrfurcht gebietendsten Anstand näherte, vor 
dem Jüngling, und sprach mit dem Ausdruck der erhabendsten 
Würde, folgende Worte: „Die himmlische Herkunft deines Ge
schlechtes, und dein edler Hang, den Rath der Vernunft zu folgen, 
versprechen in dir der Welt einen grossen Helden, wenn du in 
dir die Leidenschaften erdrücken und die Stimme der Weisheit 
hören willst! Der Augenblick ist da, um die wahre Grösse zu 
erklimmen! Säume nicht mich und dich zu verherrlichen! Eile 
dahin, wo du deine heilige Herkunft genommen hast.“

„ I tt a’ felségefebb fzép Szűz el-érkezett,
(Ki mind eddig dífzes móddal közelgete)

„Az egész méltósággal illy fzókat fejezett:
„Herkules, vérednek égi eredete 

,,’S elejént okofság tanátsán járáfod
„Benned egy nagy vitézt ígértek világnak 

„Ha böltfefség mivé lefzfz e’ válafztáfod;
„Moft az idő; hogy lépj halmára nagyságnak.

„Eredj! dítsőíts-meg engemet s’ magadat,
„Siefs oda, hol vetted fzent fzármazáfodat.

12. „Die Wahrheit will ich dir aber nicht verhehlen. Mit 
Mühseligkeiten nur ist der Sieg hier zu gewinnen. Nur die rast
lose Arbeit, nur die Ausdauer können dir wahre Glückseligkeit, 
des Himmels höchsten Preis, erringen. Nur den Starken lohnt 
die Göttin des ewigen Ruhmes, mit des Sieges würdiger Palme, 
den Schwachen, den Trägen entsetzt ihr eiserner Spruch. Ihr 
Thron ist von Gefahren umgeben, und man muss kämpfen den 
härtesten Kampf, um sich ihm zu nähern, denn so wollen es die 
Götter! Und nur durch Kummer und Sorge, nur durch Arbeit 
und Gefahren erkauft man den ewigen Ruhm!“

„De nem titkolja-el fzám az Igazságot,
„Fáradsággal kell itt nyerni diadalmat 

„Munka nyerheti-el ’a fő-bóldogságot,
„Ezt az égtől fel-tett felséges jutalmat,
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„Teak erősnek fizet ditsőség méltó bért,
,,A’ gyávát rettenti rémítő fzózatja;

„Thronufsát vefzélyek őrzik, ’s e’ szent helyért 
„Víni kell (az Égnek ez szent akaratja)

„Nagy költséggel nyílik ditsőséges vára,
„Munka, gond, ’s fáradság az örök Hir’ árra.

13. „Willst du, o Jüngling der Liebling der Götter seyn, o 
so bete ihre Allmacht an. Folge, mit kindlicher Bereitwilligkeit 
ihrem Willen, und nähere dich mit würdigen Opfern ihren Altären.
— Sey deines Vaterlandes treuer Vertheidiger. Sey deiner Lands
leute starke Stütze, ihr Wortführer im Bath, ihr Schild im Kriege. 
Sey bereit zu leben und zu sterben für einen edlen uneigennützigen 
Zweck, und lasse willig, für die gerechte Sache, dein Blut fliessen.
— Ein kühnes Herz walle in deinem Busen. Warte nicht auf 
Lohn, auf den Beifall der Menge. Dein eigenes Bewusstsein stärke 
dich, bist du von Allen verlassen, von Allen verkannt.“

„Akarfz-é kedveseek lenni az Egeknek?
„Oh! Herkules, imádd örök hatalmokat 

„Fiúi kéfzséggel engedj tetfzéfeknek
,,’S méltó áldozattal tifzteld óltárjokat 

„Vagy, várod? hogy néped tettid’ bámúlója,
„Szereffen mint A ttyát ’s bízzék hatalmadban 

, . L é g y  H a z á d  ü g y é n e k  f z í v e s  f z ó f z o l l ó j a
,,A ’ T a n á t s b a n  f z a v a ,  f e g y v e r e  a '  H a d b a n ,

„ L é g y  k é / z  é ln i  ’s h a l n i  k e d v e s  N e m z e t e d é r t ,
„ ß r t t e  v i f e ly  b á t o r  f z i v e t  ’s  o n t s  n e m e s  v é r t .

14. „Willst du durch deines Willens Kraft die Sterblichen 
übertreffen, damit du, der Schutz der Unterdrückten, die Stütze 
deiner Mitbürger seyn könnest, so lerne vor allem Anderen, „dich 
selber besiegen“. Nehme von den irdischen Genüssen des Lebens 
auf immer Abschied. Wache die Nächte, arbeite die Täge hindurch, 
damit kein Tag vergehe, ohne ein Merkmal deines Daseyns zurück
gelassen zu haben. Trage mit Freude und Ergebung des Lebens 
Last. Deinen unüberwindlichen Arm, stähle deiner Tugend Macht!“

„Akarfz-é őröddel Halandót előzni,
„Hogy kéfz párt-fogójok az el-nyomttaknak légy,

„Tanúid leg-elsőbben magadat meg-győzni,
,,’S a’ puha élettől vég-képpen bútsút végy 

„Éjjel nyúgalomnak add-meg adófeágod’,
„Nappal útazáfod’ folytasd ferénységgel;

„Mind nyáron, mikor nap gyújtja fzomjúságod;
„Mind mikor tél fagylal fergeteggel ’s jéggel.

„Élet’ terhét vállad örömmel vifelje.
„Győzhetetlen karod erőfség emelje.

15. „Hörst du’s, theurer Jüngling, zu welchen Mühseligkeiten 
du dein eigen Leben verdammst, wenn du nach Ruhm, wenn du 
nach Unsterblichkeit strebst?“ so sprach jetzt die Weichlichkeit.
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„Dein zarter Körper ist nicht zum Kampf, zum Genuss des Ver
gnügens, zum Genuss der Freude ist er geschaffen! Folge mir, 
o Geliebter! Ich führe dich dahin, von wo die Sorge auf ewig 
verbannt ist und wo der Frohsinn und die Liebe ihren Tempel 
aufgestellt. Ich zeige dir die schöne Bahn zur Glückseligkeit — 
sie ist nicht lang, und das Ziel ist bald erreicht, die Reise dahin, 
ein ununterbrochenes Vergnügen! — Komme Theurer, und theile 
mit mir der Liebe geheimnissvollsten Genuss!“

„Hallod, kedves ifjú, mennyi fáradságra
„Kárhoztatod élted', ha vágyfz dítsőségre,

„így fzóllt a’ Puhaság, nem termett aggságra 
„Gyenge telted — termett víg gyönyörűségre.

„Éhez vezetlek én, kedvelem, jer velem,
„Szám-ki - vetve vágynak i t t  a’ búbánatok,

„Itt emeltek thrónuft a’ vígság ’s Izerelem.
„Én a' boldogságra fzebb ösvényt mutatok.

„Az én útam rövid, ’e öröm ra jt’ utazni,
„Jer, kedves, végetlen örömben ofztozni.

16. „Wie erbärmlich sind, o Thörichte, deine Freuden!“ sprach 
nun die Tugend. „Deinen Sinn hält ein tiefer Schlaf gefangen. — 
Dein Glück ist ein kurzer Traum, dein von Genuss und Wohllust 
entnervter Körper schaudert vor der Arbeit zurück. Ohne Durst 
leerst du deine Becher, dein Mühl kennt das Gewürz des Bedürf
nisses nicht, und mit Ekel schöpfst du deine geschmackvollen 
Genüsse. — Du befriedigst deine Wünsche durch Ausschweifungen, 
und die Natur, mit der du dich zu versöhnen vergebens trachtest, 
blickt auf dich mit Verachtung und Abscheu! —“

„Miilyenek, el-tsábúlt, a’ te örömeid
„(Mond Virtus meg-vetve) mély álom fzenderít 

,,A’ vígság ölében; kényes tetemeid
„Rettegik a’ munkát, az öröm’ füfzerét,

„Elébb mint ízomjúzol poharad üríted,
„Pompás ebédedet kénfzerítve efzed,

„ízetlen örömöd’ kelletlen meríted,
„ínyednek tetfzését tobzódásou vefzed:

„Ámbár a' terméfzet néz rád gyülölséggel,
,,’S hijjában kérleled ezer mefterséggel.

17. „Der Trank der Götter, der süsseste Nektar, die wohl- 
duftendste Ambrosia, sind für dich geschmacklos. Die wahre Ruhe 
schlummert nie auf deinen mit giftigen Blumen besäten Bett. 
Die lange Weile zehrt an deinem trägen Leben. Deine Träume 
sind durch Ausschweifungen vergiftet. Dein elender Schlaf, in 
welchem deine Unempfindlichkeit dich tief versinkt, ist die Ruhe 
deiner matten, erschöpften Seele. Die Welt ist dir eine Wüsteney, 
und allenthalben stehest du allein, von wahrer Liebe, von inniger 
Freundschaft verlassen!“
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„Iftenek’ itala, nektári édefség,
,,A’ leg drágább étek úri afztalodon 

„Mind ízetlen néked. Az igaz tíendefség 
„Nem alufzik íoha virágos ágyadon,

„Unalom eméfzti henyélő éltedet,
„Almodat korhelység mérge keferíti — 

„Nyomorult álmodat, mellv bádjadt lelkedet 
„Érzéketlenségbe mélyebben meríti 

,,’S nyugvó-helyet enged a’ nagy pulztaságban, 
„Mellyben nappal bolygafz’ kínzó tunyaságban.

18. „Mit den heiligsten Gesetzen der Natur, die der Freude 
reinste Gaben unter ihren Kindern vertheilt, lebst du in ewiger 
Zwietracht. Du verhöhnst die Stimme der Weisheit. Zwar bist 
du Unglücklicher, unsterblich, dich aber haben die beleidigten 
Götter, der himmlischen Freuden unwerth, aus ihrem Vaterlande 
hinab a,uf die Erde gestossen, den würdigen Aufenthalt der ver
dorbenen Menschheit! Hier findest du den gerechten Lohn deiner 
Ausschweifungen, deiner Thorheit. Narren preisen dich hoch, — 
der Weise verachtet dich! —“

„Leg-tifztább örömet, jól-tévő kezével,
„Természet osztogat, gazdag kints-tárjából,

„Erinek örök hadban élfz fzent törvényével,
„Tsúfot űzfz okofság ferkentő fzavából,

„Halhatatlan vagy! de meg-bántott Iftenek,
„Téged’, mint méltatlant Égiek’ Torsára,

„Ditső orfzágjokból földre vetettének,
„El-fajúlt Halandók érdemlett Honnyára,

„Itt-is méltó bére van álnokságodnak:
„Bolondok’ ölelnek, Böltfek meg-tapodnak.

19. „Unglückselige, leichtgläubig w'ähnst du: dass jede Freude 
dein Eigenthum ist, und doch siehst du das, was im Leben das 
wünschenswerteste, das Schönste ist — nie: denn nie siehst du 
deiner Wohlthaten Frucht! — Du lebst im Taumel, im Rausch 
der ergötzendsten Musik, nie hörst du aber das süsseste Lied, 
die süsseste Harmonie, denn nie hörst du deinen Namen, nie 
hörst du dein Andenken segnen! — Nein, einem Thoren lobe du 
deine Freuden, den locke mit deinen honigsüssen Worten in deine 
Netze! —“

„Kevély Boldogtalan! ostobán azt véled,
„Minden gyönyörűség, hogy néked fajátod.

„Még-is azt, mi leg-fzebb, íoha lem fzemléled,
„Jó-téteményidet te soha nem látod,

„Bár vígságban minden érzékenységeket 
„Ringató Mufika ne fziinjék hangzani;

„Do leg-édesb hangnál édesebb éneket
„Nem hallafz — nem hallod nevedet áldani.

„Nem — az efztelennek dítsérd örömödet
„Annak fzólly mézefen, ott vesd meg tőrödet!
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20. „Wahrlich ein schönes Glück wird deinem berauschten 
Genossen zum Theil! Einer vernunftlos dahin gelebten Jugend 
folgt ein thörichtes Alter. Schon an der Blüthe ihres Lebens 
nagt Krankheit, und noch am Rande des Grabes sind sie nicht 
weise. Ihr Herz wird vom Laster, ihr Körper wird von Aus
schweifungen zerstört. Ihr Leben versiegt in schändlicher Träg
heit, und augenblickliche thierische Freuden, erkaufen sie mit 
namenlosen Leiden, mit endlosem Weh. Sie verzweifeln in den 
Drangsalen des Lebens, und enden ihr trauriges Daseyn mit 
Schrecken und Entsetzen! Die Vergangenheit beweinend, für die 
Zukunft zitternd, sterben sie — verachtet im Leben — im Todte 
vergessen.“

,.Víg Frigyeffeidnek ízép boldogság réízck!
„Bolondos Ifjúság, éfz-vefztő öregség.

„Ifjak, ’s már finlődnek, vének még-fints efzek,
„Szíveket bűn rontja, telteket betegség;

„Puhák, reítek élnek buja tunyaságban,
„TékOzolják később jajért erejeket:

„Kétségben etettek a’ nyomorúságban,
„Rettegés ’s bú között végezik élteket;

„Múltra nézvén firva, jövendőtől félvén
„Holtan hírek sints már, megvettetnek élvén.

21. „Ich aber wohne in dem Reiche der unsterblichen Götter — 
auf mich blickt das ewige Wesen mit Wohlgefallen, als des Him
mels einzige Erwählte. Alles Edle, alles Schöne in den gestirnten 
Spheren, und auch hieniden glüht durch mich! Kraft und Weisheit, 
Arbeit und Kunst verbinde ich durch meine Macht. Ich entflamme 
die Liebe zum Vaterlande, die Sucht nach Unsterblichkeit in des 
Tapfern Brust. Ich schmelze zum edlen Mitleid, zur Vergebung, 
die Herzen. Die wahre Freundschaft lebt nur durch mich, und 
nur durch mich klingen in ungestörter Harmonie gleich gestimmt: 
Seelen ewig fort. Ich verbinde die Herzen, die die eiserne Hand 
des Schicksals im Leben getheilt — in dem Reiche der allmäch
tigen Götter!“

„De én Iftenekkel lakom dítsőségben,
„Rám egygyetlenére a’ leg-magasb Felség 

„Mófolyogva teként. Valami ízép Égben
„Vagy Földön tündöklik, az én lángomtól ég,

„Erő bölts tanáttfal, dolog mefterséggel 
„Szépen egygyeztetve, az én fegédeim,

„Mejjbe bátorságot, ferény vitézséggel 
„Szívbe kegyefséget öntnek törvényeim,

„Az igaz Barátság köt tfak olly lelkeket,
„Kik nékem szentelték kegyes életeket

22. „Meine Anhänger entbehren leicht, der Feste Glanz und 
Freuden; die einfachsten Gerichte schmecken ihnen wohl, denn 
sie sind durch vollendete Arbeit gewürzt. Ihre Glieder erquicket
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ein gesunder Schlaf. Sie ruhen süss, munter erheben sie sich von 
ihrem Lager und setzen in dem Bewusstsein ihres inneren Werthes, 
von Gesundheit und wahrer Seelenruhe begleitet, ihre Reise fort. 
Und wenn sie so allmählich, ihrem irdischen Ende näher rücken, 
blicken sie mit Wehmuth und mit Freudenthränen im Auge, auf 
ihre Laufbahn zurück, denn sie sehen alles Gute, das sie ge
schaffen! Sie sehen, dass kein Tag vergangen, den nicht eine edle 
That bezeichnete.“

„Nem kell enyimeknek vendégség pompája,
„Jó ízt ád a ’ munka minden eledelnek;

„Fáradt tagjaikat nyugodalom várja,
„Édesden aluíznak, fel-vidáman kelnek;

„Az egéíeég’ ’s öröm’ víg-táríaságában 
„Utaznak, gyötrő bút íoha nem érezve 

,,’S ha éltek’ fzép napja enyéíz futásában,
„Vifzfza tekéntenek örömtől könvvezve;

„Látják, fok ezerből, hogy egy nap fo ment-el,
„Melly nem tündöklene fzép tfelekedettel.

23. „Endlich, nachdem sie die Gränze des Lebens erreicht, 
und ihre Laufbahn vollbracht, begleitet tausendfacher Segen sie 
zu ihrer Ruhestätte! Die Unsterblichkeit nimmt sie auf, und ihr 
Andenken bleibt heilig, bis in die späteste Nachkommenschaft! 
In diesem bestehet, o Alcides, der unsterblichen Seelen, wahre 
Glückseligkeit! Folge meinem Ruf! Sey der allmächtigen Götter, 
würdiger Sohn! Erhebe Dich zum ewigen Ruhm! Erwähle meine 
Bahn. — Komme, ich leite deine Schritte! Erringe im Reiche der 
Götter deine ewigen Rechte.“

„Végre mikor jutnak éltek’ határára,
„Nyugovó hamvokra ezernyi áldás fzáll,

„Nevek, mellyet fel-vefz örök Hír fzárnyára,
„Vég nélkül fzent léfzen a’ késő világnál. —

„Ebben áll, Herkules, halhat’lan lelkeknek 
„Igaz boldogságok, fogadd intéfemet,

„Légy méltó magzatjok a ’ nagy Ifteneknek,
„Repülj ditsőségre, válafzd ösvényemet.

„Halhatatlan! jövel! vezérlem lábodat!
„Nyerd vifzfza az Égben örökös juffodat.

24. Sie sprach’s und ihre Worte entzündeten ein heiliges 
Feuer, in Alcides’ bewegtem Herzen. In seiner Brust erwachte 
ein unnennbar himmlisches Gefühl, und die edelsten Empfindungen 
durchblitzen seine Seele! Es zertheilte der Nebel des Betruges, 
der seine Sinne gefangen hielt, vor seinen Augen sich, und er 
sah im vollsten Licht der Sonne die Weichlichkeit in allem ihren 
Eckel, in aller ihrer Hässlichkeit! Seine verklärten Augen durch
schauten mit Ergrauen dieser falschen Syrene schändlichen Be
trug; das Traumbild zerfloss und auf ihrem Antlitz erlosch all
mählich alle Schönheit, alle ihre Reitze starben ab.



474 G RÓF SZÉCHENYI ISTVÁN NAPLÓ I

Herkulesnek könnyen lobbanó fzívében
A’ Virtus fzavai fzent lángot gyújtottak, 

Felséges érzésre fel-hevült melyében 
Égi gondolatok verfett foganodtak.

El-olzlik előle tévelygés homálya,
Déli fényben látja puhaság rútságát,

’S meg-ditsőült fzeme bámulva tfudálja,
E’ hamis Szirénnek álnok tfalárdságát.

Igéző ortzáján minden fzépség meg-hólt;
Imént piros, tüzes, moft sárga ’s halvány volt.

25. Keine Rosen blühten nun mehr auf ihren Wangen, der 
falsche Zauber ihrer Schönheit zerbrach, eine tödtliche Blässe 
überzog ihr Angesicht, und ihre eingefallenen Augen verdunkelte 
ein dichter Nebel. So wie der Regenbogen, glänzend mit hundert 
Farben, das staunende Aug’ zur Bewunderung stimmt, und bald 
darauf ganz versiegt, so versiegten, so verwelkten allmählich 
alle Reitze, alle Blumen, dieser lügenhaften Schönheit und sie 
stand da entblösst in ihrer ganzen Hässlichkeit, im Lichte der 
ewigen Wahrheit.

Nem virágoztak már ró'sák ábrázatján,
El-tüntek mind egygyig hazug fzépségei,

Sárga haloványság ült moft artzulatján,
Homályba borúltak bé-efett fzemei.

Mint mikor fzép Iris az ég tájjékára
Száz vidám fzínekkel ki-feftett boltot, hajt,

’S 1 fák hamar bámuló fzemeink’ láttára 
Hervad ditső fzíne, kit minden fzív óhajt,

A’ hol imént fénylett tündér ditsősége,
Lebeg moft felhőknek sűrű fetétsége.

26. Die Tugend aber glänzte immer mehr und mehr von dem 
himmlischeste!) Lichte! Ihre Anmuth entfaltete die reizendsten 
Blumen! Aus ihrem Auge glühte die göttliche Kraft, und ihr 
ernstes Angesicht schmolz in dem Ausdruck des unwidersteh
lichsten Wohlwollens. „Nimm mich hin — dein bin ich auf immer!“ 
stöhnte Alcides mit der höchsten Begeisterung. „Führe mich, o 
Heilige, den Weg, den ich wandeln soll! Beherrsche auf ewig 
mein Herz! Führe du als ein schützender Engel, durch das Leben 
mich. Dir schwöre ich unwandelbare Treue bis zu meinem letzten 
Athemzug.“ Und als Alcides durch so edle Schwüre mit der 
Tugend auf ewig sich verband, entbrannte in seinem Herzen die 
Flamme der himmlischen Macht, des heiligsten Feuers.

De Virtus mind inkább fzebb fénnyel fugárzott.
Uj uj virágokat termett kellemete,

Édesgető erő ízeméből fzikrázott
’S mindég mofolygóbb lett komor tekéntete. 

„Vezefs, tiéd vagyok. Ifteneknek vére 
(Fel-kiált Áltzídes) mutasd ösvényedet
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„Oh kegyes! bírd fzivem', légy éltem vezére, 
„Örökké fzívemben tartom beszédedet. 

Míg esküvő nyelve Hlyeket fogadott,
Már egélz Izívében égi tűz gyuladott.

27. Von nun an belebte die Tugend durch ihre göttliche 
Macht sein ganzes Wesen. Sie hauchte das Bewusstseyn, des 
unwiderstehlichen Sieges in seine Seele. Sie stählte seine Brust 
mit des Helden Kraft. Sie bewaffnete seinen Arm, mit über
irdischer Stärke. Sie goss des festen Willens, der eisernen Aus
dauer göttlichen Zauber in seine Adern. Keine Mühseligkeit beugte 
nun mehr Alcides’ eisernen Willen. Keine Gefahr schreckte ihn 
mehr zurück. Er war der Rache Engel, der unterdrückten ver
folgten Unschuld, die Stütze seines Vaterlandes, der Wohlthäter 
seiner Landsleute. Und eine edle That folgte der andern, bis zu 
seinem,' mit Blumen bekränzten Grab.

Ez a’ mennyei Szűz Ifteni erejét·
Leikébe lehellte telly es hatalmával;

Vitézi erővel pántzélozta mejjét,
’S tettét keménységnek ruházta vasával:

Értz volt fáradságban’ kő-fal az Oftromban,
Vas kezével ezer fzörnyeteget le-vert;

Egygyik méréfz tettét fzáz követte nyomban,
Virtus által helyet Halhat’lanok közt nyert.

Virtus által Egek’ Egébe költözött,
’S örök Ifjúságban él Iftenek között!

9.
Levéltöredék Crescentiához.1 1828.

(A lap felső része, kb. 10 sor levágva.) . . . Als ich neu
lich in Wien war, und Sie viel mägerer und übel aussehend fand, 
hatte ich so einen Drang — 0 ich wäre daran beinahe erstickt — 
’ich Unglücklicher konnte Sie aber kaum sprechen — und schrei
ben wagte ich nicht.’ — Ich sprach deshalb mit Ihrer Mutter, 
die über Sie klagte, und verhess Wien mit gebrochenem Herzen 
und betete für Ihr Wohl so innig, so andachtsvoll, als ich konnte. — 
Gestern konnte ich mich bei Carl kaum fassen — er hat meine 
Bewegung bemerkt und. mich an sich gedrückt. Er war stärker 
als ich ’und ich bat ihn — Sie zu zwingen, Ihnen zu befehlen, 
Stundenheimer, oder Malfatty oder Marenzeller zu Rath zu zie
hen. — Da sagte er mir, ’dass er es gerne thun würde, — allein,

1 Lásd az 1828 nov. £6. és 27-iki feljegyzést. (279.1.). E levél a-napló 72. 
és 73. lapján törölve van.
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dass er sich fürchte den unangenehmen Ennahner zu spielen, et 
qu’il aimerait plustöt qu’une personne tierce s’en mélát. —

Ich habe eine schlaflose Nacht zugebracht, ’was ich thun 
soll, wusste ich in mir nicht zu bestimmen, — und weiss es auch 
jetzt nicht, ’ob ich gut handle. — Es sieht aber der Allmächtige 
meine Seele, — er, und vielleicht er allein weiss es, ’dass es gut 
gemeint ist — Deshalb benutze ich die ersten Strahlen des Mor
gens, um Sie auf meinen Knien zu bitten und zu beschwören — 
Sie aber zugleich mit allem Ernst christlich zu ermahmen ’Geistig 
und körperlich alles anzuwenden — um Ruhe der Seele und des 
Herzens, um Gesundheit und Wohlseyn zu erlangen, —. Sie ge
hören sich nicht selber . . . (körülbelül 10 sor levágva). Von 
mir will ich kein Wort sprechen, mein Wohlseyn ist aber mit 
Ihrem Glück, so eng verwoben, dass ich mir das Eine ohne dem 
Andern nicht denken kann. Freylich schmerzt es mich, dass ich 
diese Seelen Verwandtschaft, die ich mit Ihnen fühle, — so zu 
sagen geheim halten muss, und auch jetzt mit verstellter Schrift 
die Adresse dieses Briefes schreiben, aus Furcht, Sie würden ihn 
ungelesen, — und über mich erzürnt und beleidigt, vernichten 
oder mir zurücksenden. Ich muss also List brauchen, und betrü
gen ’Um Sie vor sich selbst zu warnen. 0 es schmerzt mich tief, 
dass ich im Dunkeln gehen muss, während mein Herz so rein 
schlägt, meine Seele so rein für Sie fühlt.

Vergessen Sie ihre lieben Kinder nicht — und folgen Sie 
meinen Rath, sprechen Sie mit einem von den 3 Ärzten, die ich 
nannte. Vivanot kennt Sie nicht — und wiewohl er ein sehr ehr
licher Mann seyn kann, folgt es daraus nicht, dass er auch ein 
guter Arzt sey.

Gott segne Sie, gute, theuere Schwester. Nehmen Sie meinen 
innigsten, meinen heissesten Dank, dass Sie auf mein Leben so 
einen wohlthätigen Einfluss genommen haben. Bin ich zu etwas 
in der Welt gut, und habe ich irgend einen Werth, so habe ich’s 
Ihnen zu verdanken. Dass ich jetzt nicht in Wien bin, — son
dern Tag für Tag, zwar schwer und mühsam, meine Arbeit fort
setze — sei Ihnen ein Beweis, wie hoch ich Sie achte, wie hoch 
ich Sie stelle. Ich schwöre Ihnen, — ich denke, ich fühle nur 
durch Sie — und werde, bis meine Brust athmet, nur für Sie 
fühlen! -— Vielmal, vielmal Seegen über Sie! Je ne pense árién 
que d’etre digne de votre Amitie de votre bien veillance.

27 Novemb.
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10.

a )  Lebens Regeln
und Rath eines treuen Freundes.1 1829.

(Első változat.)

Wenn Freundes Wort auch hart und bitter ist, 
so verwundet es doch nie Freundes Brust.

Andere täuschen und betrügen ist schlecht, sich selbst täu
schen, hintergehen ist ein grosses Unglück — und doch fällt 
man oft, ohne zu wollen — ohne es nur ahnden, in einem oder 
den andern Fehler. Man verbittert sich dadurch das eigene Leben 
und vergiftet und zertritt das Daseyn, — oft gerade derjenigen, 
die man achtet, liebt und für die man sich zu opfern glaubt.

Um uns gegen dieses Unglück zu bewahren, sandte eine milde 
Vorsehung die Freundschaft unter uns, — und sie allein und 
nichts anderes kann uns zur ewigen Wahrheit führen. — Wissen 
Sie aber, auf welche zwey Grundsteiner die Freundschaft ruhet 
und gesetzt ist? — Ohne Bitterkeit — Nein, Sie wissen es nicht — 
und ich will es Ihnen sagen! — A u f  u n b e g r e n z t e s  V e r t r a u e n ,  a u f  
d ie  g r ö s s t e  O f f e n h e i t .

Zwey Freunde werden an ihrer gegenseitigen Vervollkomm
nung unablässig arbeiten — und diese edle Beschäftigung ist die 
Kette, die durch alle Ewigkeiten — Freunde zusammenhält. Kann 
man sich aber gegenseitig vervollkommnen ohne Vertrauen, ohne 
Offenheit?

Und Sie, theure Schwester, wie sehr hintergehen Sie sich oft 
selbst in Ihren Begriffen von Freundschaft, in Ihren Begriffen 
von Pflicht! Sie sagen mir, ’ich meine es gewiss ehrlich mit Ihnen, 
keine bessere Freundinn, wie mich haben Sie nicht — und ich 
bin fest überzeugt, dass Sie es treu und ehrlich meinen und nichts 
in der Welt kann meinen Glauben an Sie erschüttern. Aber wirk
lich, Sie betrügen sich, denn haben Sie Vertrauen in mir — ein 
unbegränztes Vertrauen? 0 Nein, — das Kleinste ist hinlänglich, 
Sie irre zu führen. Sind Sie offen gegen mich? 0 Nein, für keinen 
Menschen so verschlossen, wie für mich. — Je mehr Sie mir ver
bergen können, desto lieber scheint es Ihnen zu seyn. Und würde 
Sie ein solcher Freund nicht zu Tode quälen, der kein Vertrauen 
in Sie, der Geheimniss vor Ihnen (hat). Seyen Sie gerecht und 
urtheilen Sie anders nach Ihrem eigenen Gefühle.

Oft waren Sie Ursache, dass ich an der Wahrheit des guten 
alten Sprichwortes, ehrlich währt am Längsten, zu zweiflen an
fing, denn je ehrlicher ich war, desto mehr Lessen Sie mich oft

Lásd az 1829. évi felír. 13-iki naplófeljegyzést a 291. lapon.
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sinken. Gottlob, dass ich nun daran wieder glauben kann, und 
Gott der Allmächtige segne Sie, dass Sie nach vielen Jahren fnir 
einmal ehrlich offene, brüderliche Sprache erlauben. Sie werden 
es nicht bereuen.

W[esselényi] halte ich für meinen guten Freund, und bin 
gewiss der seyne. Deshalb ist mein Vertrauen in ihn unbegränzt, 
ich würde der ganzen Welt, die ihn verläumdet, nicht trauen, ja 
selbst meinen eigenen Augen, Ohren, Vernunft nicht. — Würde 
ich aber einen Augenblick über ihn irre, oder missfiel mir das 
geringste in ihn, — gleich auf der Stelle würde ich ihn fragen; 
und offen, aufrichtig mit ihm sprechen. Hat ja der Mörder das 
Recht von unbekannten Richtern gehört zu werden, bevor er ver- 
urtheilt wird, und sollte der Freund von seinem Freunde nicht 
einmal so viel verlangen dürfen? Vieles haben wir uns, Wesse
lényi] und ich schon gesagt, was uns an einander missfiel, und 
wir wurden durch uns edler, besser! Wie viel bleibt aber noch 
für uns zu thun übrig, — besonders für mich, bevor ich sagen 
kann ’Gott, ich bin rein genug, um mich Dir zu nähern, — und 
datzu müssen Sie, ja Sie werden mir datzu die Hand bieten! So 
unglücklich ich bin, zittert mein Herz von himmlischer Vorgefühl 
und unbeschreiblicher Wonne, ’dass Sie mein treuer, liebevoller 
Schutzengel werden. — Bis jetzt — vergeben Sie mir, wenn ich 
hart bin, Sie müssen sich aber bessern — haben Sie mich nieder
gebeugt, zertreten, anstatt mich empor zu helfen.

Sie waren oft mehr mein Feind, als mein Freund, und ver
nichteten mich und brachten mich am Rande der Verzweiflung, 
oft gerade damals, wenn ich allein ohne Zeugen die edelsten 
Tugenden üble, die schönsten Siege über mich errungen — und 
Ihrer Liebe, Ihrer Achtung am meisten werth war. Wenn ich oft 
Nächte hindurch an meinen Knien gelegen bin, oder vor Ihrer 
Wohnung stand, und Gott allein als Z e u g e  meines Jammers an- 
ruffte und nur für Ihr Wohl und für Ihr Glück mein innigstes 
Gebet sammelte, sah ich den andern Tag in Ihren Blicken Gering
schätzung, Verrachtung. Oft hing mein Leben an einem Haar, 
und wo ich Kraft fand, mein unglückseliges Daseyn zu ertragen, 
dass weiss ich nicht —. Ich lebe aber — glücklich nicht — von 
Ihnen liengt es aber ab, Seelen Ruhe und innern Frieden mir 
wieder zu geben.

Nehmen wir kaltblütig nun, welche üble Folgen Ihr Miss
trauen und Ihre Verschlossenheit theils für mich, theils für Sie 
bereits hatten und wie viel Kummer und Gram sie uns erspart 
haben würden, hätten Sie mir nur einmal offene Sprache zu führen 
erlaubt, denn ich bin unschuldig, mein Vertrauen für Sie hatte 
nie Grenzen, für Sie hatte ich nie Geheimnisse.

Sehen wir zunächst, welchen Schaden Sie mir zugefügt —
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und ohne zu ahnden, oder das Gegentheil denkend, — mich oft 
ärger, als mein ärgster Feind es thun hätte können, behandelten.

Durch Ihr Misstrauen lassen Sie mich im allgemeinen eine 
lächerliche oder wenigstens eine nicht zu beneidende Rolle spielen. 
Ich bin überzeugt, es würde Sie tief kränken, wüssten Sie, was 
man über meine Liebe für Sie spricht. Die mir gut wollen, krän
ken sich darüber, meine Feinde lachen mich aus. — Misslingen, 
in was es immer sey, wirft auf einen Mann Schatten. Es ist ein 
Beweis, dass er nicht voraus gesehen, seine Mitteln schlecht 
berechnet, — oder ihm die Kraft, die Beharrlichkeit gefehlt, sei
nen Plan zum Schluss zu bringen. Deshalb sieht man einen Mann 
von Kraft, in Liebens Angelegenheiten — nie lange zu seufzen, 
denn es deutet immer auf Schwäche — er siegt oder zieht sich 
zurück, — sollte aber so ein Verhältniss wieder zwischen uns 
beiden eintreten — ganz offen gesprochen — wo gegenseitige 
Neigung und Liebe da ist, wo aber die Umstände eine Riesen 
Mauer zwischen zwei Herzen gezogen, die für einander glühen, — 
dann nimmt der kräftige Mann den Gift Becher, oder es entfaltet 
sich aus solcher Liebe allmählich das. edelste, reinste Bündniss, 
das Sterbende an einander ketten kann, und alles, was Gross, 
Erhaben und Unsterblich ist, quillt aus diesem Born, der himm
lischesten Gefühle, mit welcher Seraphinen aneinandergekettet sind. 
Ja dieses Bündniss, theueres Wesen, das müssen wir schliessen, — 
und unsere Neben Menschen, unser Vaterland soll aus unserm ge
brochenem Herzen einstens Glück und Segen schöpfen.

Mit allen Ihren kleinlichen, in der That miserablen Vor
würfen und Misstrauen, wie weit sind wir aber noch von diesem 
schönen Ideal. 0 nehmen Sie das nicht, was man Ihnen von 
Liebe sagt, und was Sie im alltäglichen Leben bemerken, zur 
Richtschnur äusserer Empfindungen. — Gewöhnliche Menschen 
dürsten nur nach thierischem Genuss, — und ist der einmal satt
sam befriediget, so stirbt die Liebe, und wird durch Eckel, oft 
durch Hass ersetzt. — Wir sind durch ein edles Feuer aneinan
der gebunden — durch Zeit und Unglück geläutert — das nie 
erlöschen ,kann, das nie erlöschen wird —, Sie dürfen es aber 
nicht durch Misstrauen verunglimpfen, dessen Zauber brechen. — 
Soll also das Lächerliche meiner Rolle aufhören, — s o  m ü s s e n  
S ie  a u f  m i c h  h a u e n ,  w i e  a u f  I h r e  S e e l i g k e i t ,  denn sonst falle ich 
in die gemeine Classe derjenigen seuftzenden Schwächlingen, die 
zu Gelingen wünschten, aber nicht können.

I h r  M i s s t r a u e n  s c h a d e t  m i r  m e h r ,  d e n n  S ie  d e n k e n .  Ich will 
meine Landsleute nicht schmeichlen, aber mit Ihnen wahr, wenn 
auch hart seyn, denn ich will keine blinden Anhänger haben, 
aber ich will nützen. Durch diese Art beleidige und rebutire 
ich aber viele Leute. Jüngere Menschen sind oft im Zweifel,
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’sollen sie mir und meinen Lehren glauben, sollen sie nicht, nun 
bemerken sie Ihr Misstrauen — und nimmermehr kann ich ihnen 
Vertrauen einflössen, Sie zur Tugend führen —. Sie sind Ursache 
oft, dass ich Sie verliere.

E n d l i c h  h a t  I h r e  V e r s c h l o s s e n h e i t ,  und dass Sie mich oft ver
mieden haben, mich bereits um 10 Jahre älter gemacht. Ich gestehe, 
ich habe das Bedürfniss meinem Herzen Luft zu machen, — und 
mich widerstehet nichts so sehr, als Unsicherheit. — Oft war ich 
Wochen, Monate lang mit einem immerwährenden Grübeln be
schäftiget, was Sie gegen mich erkaltet oder aufgebracht hat. 
Es war mir, als hätte ich einen Krebs im Herzen — und konnte 
es nie mehr finden — o wie das abnutzt und elend macht — bis 
endlich, nachdem Sie mich durch Ihre in der That sträfliche Ver
schlossenheit, beinahe zum Wahnsinn gebracht haben — und 
Monate lang marterten, — immer die Verläumdung von Nichts- 
würdigen Menschen, oder eine gut gemeinte Lüge, um Sie zu 
heilen, zur Sprache kamen, — und Sie selbst einsehen mussten, 
wie grausam Sie, mich unschuldigen verurtheilten.

Indessen, so wie ich es neulich gesagt — der Schaden, den 
Sie mir zugefügt haben, ist unbedeutend, denn bevor ich gegen 
Sie perfide seyn sollte. Nein, beym allmächtigen Gott — lieber 
sollen mich alle Leute auslachen, Nichts, was ich angefangen, 
soll gelingen, ich allmählich zu Grunde gehen. — Meine Eitel
keit, meine Unternehmungen, mein Leben kommen in kein Anbe
tracht, handelt sich’s um Ihre Ruhe, Ihren Seelenfrieden. Sie 
selbst aber gute Crescence — leiden, durch Ihr Misstrauen, Ihre 
Verschlossenheit nicht minder als ich. Sie sagen in sich oft, nach
dem Sie von einer immer währenden Dissimulation ermüdet und 
ganz erschöpft sind, und allein in Ihrem Gemach die Vergangen
heit und Gegenwart in Ihr zusammengepresstes Herz zusammen 
rufen ’So viel Gram, so viel Kummer verdient der Mensch doch 
nicht, der auf mich vergisst, — sich gut unterhält, jeder. Schön
heit huldigt — und Sie leben Ihre Stunden mit Mühe und Bitter
keit durch, — zehren ab — und entdecken endlich nach langem 
Kummer und Gram, ’dass alles, was man sagte oder Grund falsch 
ist, — oder dass Sie sich alles eingebildet haben und ich armer 
Teufel, der vielleicht noch mehr gelitten hat wie Sie, weiss nicht 
mehr, w i e  i c h  es r e c h t  m a c h e n  s o l l .  Und ist es nicht so? Können 
Sie’s läugnen? Und schämen Sie sich solcher Kleinlichkeit nicht? 
Sie haben aber einmal schon in Niclo davon gesprochen, ’dass es 
Ihnen schien, Sie machten sich Leiden ohne Ursache. — Gottlob, 
dass Sie es erst einsehen, denn so können Sie diesen grossen 
Fehler ablegen, — der mit der Zeit nur wächst und Sie selbst 
in Ihren häuslichen Pflichten hindern könnte, — denn anstatt 
jede Minute Zeit gut anzuwenden, — brüten Sie in finsteren
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Ahndungen dahin, und sind zerstreut, ohne es zu wollen. Sie 
haben aber in der That eine Art Leidenschaft sich zu kränken 
und zu betrüben, — die mich mehr als alles andere unglücklich 
macht — denn ich fürchte nichts, nichts in der Welt, als Sie 
kränken — und oft habe ich nicht Vernunft und Einsicht genug, 
es zu vermeiden, denn ’i c h  b i t t e ,  ü b e r d e n k e n  S i e ' s  und Sie müssen 
darüber erröthen — I c h  d a r f  in  I h r e r  G e g e n w a r t  n i c h t  e i n m a l  
la c h e n , ohne Ihr Misstrauen zu erregen! — Sie glauben nicht, 
wie mich diese Kleinlichkeit an Sie kränkt und betrübt, — Zum 
Glück weiss es kein Mensch, wie ich —, und ich bin ja Ihr er
probter alter Freund — Sie müssen aber diese Schwäche ablegen. 
Was kann ich dafür, dass ich den Zug von Falschheit in meinem 
Gesicht, wie Sie sagen, habe? Kennen Sie im Gegentheil nicht 
auch falsche Menschen, mit recht ehrlichen Gesichtern? Und ist’s 
der Maske und der faltenreichen Phisionomie, der Sie bei mir 
glauben, — nicht meiner Seele, meinen Handlungen?

V o n  I h r e n  P f l i c h t e n  h a b e n  S i e  auch nicht ganz richtige 
Begriffe. Sie denken sich tugendhaft, wenn Sie mich — nach so 
vielen Jahren und nach allem, was schon geschehen ist, — ver
meiden, mich sinken lassen, mich zertreten, — Mein Leben ver
kürzen, oder mich so sehr zum Wahnsinn treiben, dass ich end
lich ohnmächtig mein Leben zu ertragen, nach dem Dolch greife. — 
Indessen lassen wir das Fallen —. Es handelt sich um mich — 
und ich sey der Letzte, wenn es nur Ihnen wohl ergehet. — Sie 
haben aber noch einen grossen Fehler, dass Sie ’sich selber für 
nicht falsch halten, wenn Sie dissimulirt und Welt klug sind, 
mich aber gleich für einen Betrüger und einen falschen Menschen 
halten, dissimulire ich, bin ich Welt klug. — Und wegen d i e s e m  
S e l b s t b e t r u g  sind Sie für mich von einer beispiellosen Ungerech
tigkeit. — Ich halte Lebensklugheit und Dissimulation gar nicht 
für Falschheit, — und behaupte sogar, dass man sie im Leben 
haben muss, will man nicht eine dumme Figur spielen, — und Sie 
verbieten mir ’Lebensklugheit, Dissimulation zu haben, — nur Sie 
sehen das in mir für1 einen Fehler, was Sie in sich nicht für einen 
Fehler halten. — Ist das Gerecht, — ist es vernünftig? Keines 
von beiden — besonders ist es aber unvernünftig, u n d  q u i l l t  a u s  
M a n g e l  a n  V e r t r a u e n !  Wie viele Szenen haben Sie mir deshalb 
gemacht, wie oft gesagt, ’Sie bringen mich auf das Äusserste, — 
Einmal in Pressburg bey Ihnen, weil ich mit der Felicie viel 
gesprochen habe — ein andermal, weil ich bey der alten Est. die 
Ringe der Kegl. angesehen, hier einigemal, weil ich mit der R. 0. 
gesprochen habe. In, Niclo, weil ich von der Gr. Nugent mit einer 
3ten gesprochen habe, von einer Frau, die ich kaum kenne, und 
die auf 100 Meilen von mir entfernt wrar! & Sie sind hingegen 
mit allen Leuten freundlich, Gr. Haller flüstert in Ihre Ohren,

G róf S zéchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 31
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Gr. Lasansky sitzt Stunden lang bei Ihnen. — Der eine besucht 
Sie des Morgens, der andere des Abends — u n d  ich  w e r d e  a n  S ie  
deshalb nicht irre, 0 nein, — und nannte ich diese Herren auch 
einigemal, so war es, um Sie auf das Lächerliche der Sache auf
merksam zu machen. Ich lobe im Gegentheil Ihr Betragen, ich 
finde es gar nicht falsch, aber vernünftig.. 0, wenn Sie mir nur 
erlaubten auch vernünftig zu seyn — Sie wünschen es aber, dass 
ich es nicht sey — Alle Gesellschaften meide, bin ich in einer, 
wie ein Verbrecher oder ein Dummkopf dastehe — und Sie dadurch 
zu eompromittiren gezwungen sey. Was sollen auch die Leute 
denken; ich rede mit Niemandem ein Wort — sodann setze ich 
mich zu Ihnen und rede bloss mit Ihnen. Sagen Sie, wenn Sie 
auch dasselbe thäten, wäre es klug? Jetzt bin ich aber so ängstig, 
dass ich nicht mehr weiss, was ich anfangen soll — denn wüsste 
ich’s was Sie wünschen, ich thäte es gerne. Spreche ich nicht, 
gehe ich nicht in Gesellschaft, so fällt es auf, — ich compr'o- 
mittire Sie — Gehe ich, und spreche nicht, mache die finstersten 
Gesichter, so ist es auch nicht recht. — Wer trägt die Schuld 
hievon? — Sie, ja Sie. Warum haben Sie nicht so viel Vertrauen 
in mich, wie ich in Sie? — Und mir würden Sie dadurch nicht 
nur sich Kummer ersparen, sondern mir und allen meinen U n t e r 
n e h m u n g e n  wesentlich helfen, wenn Sie erlaubten, dass ich lebens
klug wie Sie eey —. Welche Kraft supponirt man in einen Mann, 
der sozusagen das Spielwerk einer Frau zu seyn scheint, den ein 
Blick niederbeugt? Und Sie wollen mir und meiner Sache gewiss 
nicht schaden, nur aus Eitelkeit Ihre. Gewalt über mich zeigen, 
gewiss nicht, dessen bin ich fest überzeugt. Sie betrügen sich nur 
selbst. Das kann aber nur seyn, nehmlich, ’dass ich auch Lebens- 
klugkeit habe, wenn Sie ein unbegränztes Vertrauen in mich haben, 
durchaus nicht irre werden; denn bevor ich mich aussetze, sowie 
den vorigen Winter, gefoltert zu werden, da will ich auf einem 
ganzen Ball lieber stumm und dumm bleiben.

Und das sind Ihre Fehler und Schwächen, aus dem so vieles 
Übel für Sie und für mich bereits quoll, Sie müssen sie allmählig 
ablegen.

Wenn ich hart war, so vergeben Sie mir. Es ist ehrlich 
gemeint — und ich werde sehen, ob Sie ohne Groll, von Freun
des Mund Wahrheit hören können. — Ziehen wrir einen Schleyer 
aufs Vergangene; sehen wir die Zukunft.

Gott gab uns Vernunft, die uns leiten soll. Benützen wir 
sie. Es handelt sich in unserem Verhältniss, dass wir in unserer 
Lage den höchst möglichen Grad von Ruhe erreichen nach mei
ner Meinung

D a s s  S i e  u n d  i c h  r e i n  i m  G e w i s s e n  und schuldlos vor der 
ewigen Wahrheit dastehen,
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d a s s  S i e  keine Szenen in Ihrem Interieur und in Ihrer Familie 
zu haben sollen,

d a s  ·· d i e  W e l t  Sie und mich achte, von uns beiden gar nicht, 
oder mit Verehrung spreche —

d a s s  w i r  uns so oft wie möglich sehen können, Sie Zeuge 
meiner Handlungen seyn — und ich zuweilen von Ihren lieben 
Augen Stärke und Muth und Ausdauer saugen könne.

Kann diess alles erreicht werden — so wird uns das Daseyn 
leichter, das Leben minder ecklich, und wir besser, edler, Gott 
gefälliger! Und man kann alles das erreichen. Glauben Sie mei
ner Erfahrung, glauben Sie meiner Vernunft, glauben Sie vor 
allen andern meiner Rechtschaffenheit. Hören Sie, was zu machen 
[ist]:

1 S i e  m ü s s e n  e in  u n b e g r ä n z t e s  V e r t r a u e n  in mich haben, und 
niemals über mich irre werden, so wie ich an Sie glaube, und 
mich nichts über Sie irre machen kann.

2 S i e  m ü s s e n  f ü r  m i c h  kein Geheimniss mehr haben, wie 
auch ich weder Gedanken, noch That zu geheim gegen Sie hielt.

3" W i r  m ü s s e n  e in e n  S e e l e n b u n d  a u f  i m m e r  s c h l i e s s e n .  Sie 
müssen mich mit der Reinheit eines Engels über alles lieben, so 
wie ich Sie wie meinen Engel über alles liebe und verehre.

4" W i r  m ü s s e n ,  nicht nur Sie, ich auch die grösste Lebens
klugheit beobachten.

In Jemanden Vertrauen haben, der es nicht verdient, ist eine 
grosse Unbesonnenheit —. Jemandem hingegen zu misstrauen, der 
des Vertrauens würdig wäre, ist hingegen ein grosses Unglück, 
und ist gewöhnlich ein Beweis von eingeengtem Charakter. — 
Denken Sie nun auf den Anfang meiner Neigung für Sie, bis auf 
heute? Verdiene ich Ihr Vertrauen oder nicht? Wie viel Jahre 
sind es, dass ich Sie anbete? — Wie oft hat man mich verläum- 
det? hat sich irgend eine grosse Schuld erwiesen? Opferte ich 
Ihnen nicht meine ganze Existenz? Habe ich nicht schon lang 
auf alles häusliche Glück Verzicht geleistet? Habe ich mit Ihnen 
je eine andere Sprache geführt, II n’y a pas de bonheur sans vertu? 
Haben Sie mich nicht zu einem besseren Menschen gemacht? 
Stellte ich mich nicht auf die edelste Stelle? Führte ich je die 
Sprache eines Verführers? Denken Sie darüber nach! Und end
lich, sagt denn Ihr Herz nicht, dass ich Vertrauen verdiene? Und 
sind Sie, wénn auch nicht glücklicher, durch mich nicht edler 
geworden? 0 gewiss!

Dass Sie offen für midi seyn müssen, und mir alles sagen, 
was Sie je gedacht, gesagt, gethan, besonders aber, mir alles ent
decken, was Sie übles gegen mich gehört, gesehen, damit ich mich 
rechtfertige oder mich bessere, ist Ihre Pflicht, wenn Sie es ehr
lich und gut mit mir meinen, und für mich Freundschaft haben;

3 1 *
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an der ich nie zweifeln werde, so lange sich mein Puls bewegt! 
Wird Sie’s nicht freuen, wenn Sie hören, dass ich unschuldig, 
aber nur verläumdet bin, — oder, dass Sie mir Gelegenheit zur 
Selbsterkenntniss zur Besserung gaben? und dass ich durch Sie 
besser wurde? Es muss Sie ja freuen, wenn Sie Seelenharmonie 
mit mir empfinden! Ich werde dasselbe thun. Und bei Ihnen ist 
noch Manches noch zu verbessern, und wie vieles erst bei mir! 
Warum sagen Sie mir nicht alles, was Sie auf Ihrem Herzen 
haben. Besitzen Sie einen besseren, ehrlicheren Freund wie mich 
und warum sagen Sie mir alles, was Sie drückt, nicht gleich 
jetzt? Warten Sie, bis ich meine Treu mit Blut besiegle? Oder 
Sie nicht mehr sind, und ich in Wahnsinn und Raserey erst dann 
alles erfahren w'erde, was Sie im Leben gedrückt! Könnten Sie 
so unedel seyn! ’Wenn Sie nur nicht leiden, was kümmern Sie 
sich um mich’ dachte ich so — und liebte ich Sie nicht weit 
mehr als selber mich — lange würde ich schon unter den Toten 
schlafen! — Nein, Sie dürfen kein Geheimnies für mich haben —! 
Ich weiss ja doch das Meiste — und während ich klar gesehen 
und bemerkt, wie sehe ich Ihr ganzes Wesen durch mich ver
ändert — und wie ich Sie ganz erfülle, habe ich mit durstender 
Seele nach Liebe, berauscht von Ihren unendlichen Reitzen den 
Menschen in mir, so zu sagen, erdrückt. — Mir bricht das Herz, 
dass ich Ihnen nicht mehr sagen darf als ein Bruder —, 0 die 
ewige Tugend ist aber noch schöner als Erdenlust!

Ja Ihr Geist hängt an den meinen unauflöslich — die Har
monie gleichgestimmter Seelen klingt ewig fort, und ich ahnde, 
dass einst unsere Seelen in dem Bande, wo alle Verhältnisse 
schwinden, ewig vereint, Gott und seine Werke loben werden. 
Sie können nicht mehr zurück, — es ist nicht in Ihrer Gewalt, 
so wie in der meinigen nicht mehr. Aufhören Sie zu lieben, ist 
für mich der Tod — und auch Sie können nie mehr mein Anden
ken aus Ihrem Herzen reissen, so lange Sie atlimen. Lieben Sie 
mich, wie den Genius dieses zurückgebliebenen Landes, ich Sie, 
wie meinen Schutzengel. Verbannen wir alles menschliche, alles 
sinnliche aus unserem Wesen, entfalten wir mehr und mehr unsere 
Seeleneigenschaften. Entflammen Sie mich zu allem Grossen, — 
ich werde Sie immer verehren, die Pflichten einer treuen Gattin, 
einer zärtlichen Mutter zu erfüllen. — Viel hat es mir gekostet 
diesen Sieg über mich zu erringen, — denn auch ich bin nur aus 
Fleisch und Blut. — Ich kenne auch das, was Sie fühlen, 0 ich 
kenne das Drängen, die Begierde zur Lust, — Ich kenne das 
Feuer, dass Sie, und mich noch mehr, allmählich ausbrennt! Gott 
ist aber gross, und ich darf nie mehr wie Ihr Bruder seyn —

Lebensklugkeit kann uns endlich unsere noch übrigen Tage 
verschönern oder wenigstens erträglicher machen; Sie werden
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ruhiger — ich wirkender, und wird Sie’s nicht freuen, wenn man 
allenthalben mein Lob spricht —? Sie werden mir immer sagen, 
wo wir uns sehen können, wohin ich kommen, wohin nicht, — 
und wie ich mich benehmen soll. In unsérm Verhältniss wäre es 
Hypocrisie oder Fachsen, um das Kind bey seynem wahren Namen 
zu taufen, wollten Sie so wie bis jetzt, mich errathen, — laufen, 
warten, mich ängstigen lassen —; das ist gut für einen angehen
den Liebhaber, — aber nicht in unserm edlen Seelenbund, — Und 
was finden Sie — ohne selbst Betrug — darin so übles, dass 
Sie mir sagen, — ’’ich werde da, dort seyn, nicht seyn — kom
men Sie, es ist gescheidter, Sie kommen nicht ect. Finden Sie’s 
ehrlicher, mir ein Geheimniss von allen dem zu machen, hingegen 
mich oft viele Stunden lang in Kälte und Regen umsonst warten 
zu lassen? Sagen Sie’s selbst.

Sie' ahnden gar nicht, welche Lebensklugheit mir die Vor
sicht gab — die ich, weiss Gott, um Sie nicht zu kränken, w e i l  
S ie  s c h o n  d i e  S c h w a c h h e i t  h a b e n ,  mich damals für falsch zu hal
ten, wenn ich nur klug bin, — gar nicht benützen kann. Ich 
durchschaue aber die Menschen, und kenne die verborgensten Fal
ten ihres Innern. Ich weiss z. B. warum Sie mir ein Blatt von 
der Wahl Alcides nicht übersandten, kein Mensch kennt auch Sie 
wie ich — Folgt aber aus dem allem, dass ich schlecht bin, weil 
ich manchen übersehe? Muss der Hund, weil er ein starkes Gebiss 
hat, beissen, — das kräftige Pferd schlagen, — muss ich zum 
Bösen verführen, weil ich Eigenschaften datzu habe, — und muss 
ich Ihr Glück mit Füssen treten, weil ich Sie liebe? 0 welche 
falsche Ideen! — Eben weil ich moralisch stark bin, sollen Sie 
Vertrauen in mich haben. Der Fuchs ist falsch, denn er ist schwach. 
Halten Sie mich für schwach? Gewiss nicht. Warum sollte ich 
also falsch seyn? —

Ich versichere Sie, dass ich allmählich; — denn Sie haben 
zu viel verdorben — NB w e n n  S i e  d u r c h  n i c h t s  i r r e  w e r d e n ,  alles 
wieder so ins Geleise bringe, dass Sie Ruhe und manches Ver
gnügen im Innern, — Nie keine Szenen mehr — kein Gerede — 
dass ich Sie recht oft sehen — Sie auf Ihr Landgut besuchen, 
Sie mich bei mir besuchen, dass ich auf Alfreds und Geysas 
Erziehung den grössten Einfluss, und sie beide wahrscheinlich zu 
mir nehmen werde, — und durch meine Sorge zeugen, ob ich Sie 
betrogen habe, — Sie werden sehen, dass ich den Abend meines 
Lebens in engerem freundschaftlichen Verhältniss mit Ihnen seyn 
werde. Sie denken nicht, wie viel Zeit, Vernunft, und wenn man 
nichts Böses im Schild führt, am Ende ausgleicht. Ich wiederhole 
aber hundertmal, Ihr Vertrauen darf keine Gränze haben, durch 
nichts dürfen Sie irre werden —, und vor allem müssen Sie Kraft 
über sich gewinnen, und Ruhe suchen, und das kann nur durch
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eine gut geregelte Beschäftigung erzweckt werden. Von dieser 
Art sich zu beschäftigen, habe ich Ihnen viel gesprochen, — Sie 
haben mich angehört — meinen Rath aber nicht befolgt. Werde 
deshalb auch nie davon sprechen. Was aber das Gelingen alles 
dessen, von was ich gesprochen, anbetrifft — lassen Sie mich 
sorgen.

Ich habe Pflichten für Sie, die ich nie verletzen werde. Sie 
können alt, decrepit werden — Nie wird mein Herz wem andern 
gehören, als Ihnen. Sie haben aber auch für mich Pflichten — 
und die sind’alle jene Fehler, die ich hernannte, allmählich ab
zulegen, — und vor allem andern ’m i c h  n ie  z u  F l e i s s  v e r m e i d e n ,  
o d e r  s i c h  g a r  v o r  m i r  z u  v e r s p e r r e n ,  denn das bringt mich schnell 
ins Grab’ — Ich sehe, dass Sie sich grämen und kann nicht 
helfen — 0 welche Qual.

Glücklich können wir hinieden nicht seyn, blicken wir aber 
gegen Himmel, und

und das kann bloss durch das Bewusstseyn, ’Treu erfüllter 
Pflicht.

Sie müssen das Muster weiblicher Tugend seyn, und aus Ihren 
Kindern muss eine neue Ära für Hungarn seinen Anfang nehmen: 
lassen Sie mich dafür sorgen.

Ich hingegen muss der Wohltäter des Landes seyn -  Künste, 
Wissenschaften unterstützen, Glück in die Hüt[t]e und Zufrieden
heit der Armen, Tugend in den Palästen der Grossen bringen. 
Ja ich muss Ihres Herzens werth seyn. Ich wagte Sie zu lieben, 
ich darf kein gewöhnlicher Mensch bleiben!

Um von meinen Plänen für die Zukunft zu sprechen, so bin 
ich mit mir lang in Einigkeit, 0 dass Sie auch Ihren Segen mir 
geben wollen. Ich habe auf immer der Heirat entsagt, und will 
ein Ritter der Unterdrückten, der Schwachen, der Verfolgten seyn. 
Meine Zeit will ich zwischen Ausbildung meiner Selbst und Samm
lung von Erfahrung, — und so viel ich nach Lebensklugheit kann, 
in ihrer Nähe und in derselben Luft mit Ihnen leben. Jetzt zu 
nächst gedenke ich vor dem Wettrennen auf 14 Tage nach Wien 
und Zinkendorf zu gehen — Nach dem Wettrennen aber 1. July 
nach England, wo ich mich wegen der Reforme des Parlaments 
und einem Model für eine Hengbrücke zwischen Ofen und Pest, 
ernstlich beschäftigen will. Ist Landtag auf den Herbst, so komme 
ich zurück, ist keiner, so gedenke ich nach den Vereinigten Staaten 
von America zu geben, wohin man nun von England gewöhnlich 
in 14 Tagen fahrt. America ist das Land, wo die Rechte der 
Menschheit die gleichsten sind, wo die Verfassung die beste ist, 
— und ich halte es für meine Pflicht, da ich mein Leben für so 
edles Geschäft geweiht, den Quell aufzusuchen, aus welcher diese 
Essenz der Gerechtigkeit quillt. Zurück bin ich, in England um
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das Neue Jahr, liier oder wo Sie sind, längstens bis 1. März. — 
Ich hoffe, gute Crescence, Sie werden diese Zeilen standhaft lesen, 
— und sich die Kleinlichkeit nicht erlauben, ’etwa zu denken, es 
stecke etwas anderes dahinter als ich sage. — Wenn Sie mich 
für einen Lügner halten, — 0, dann· bin ich untröstlich, je gelebt 
zu haben. Was die Gefahr der Reise anbelangt, so kann ich nur 
sagen, sie ist nicht grösser, als wo immer, und ich stehe in Gottes 
Hand. — Was weiter geschieht, weiss ich auch — denn bis
1. März 1830 sagte ich Ihnen so eben meinen Lebensplan. — 
Carl wird am Ende doch in Wien angestellt oder quittiren. Ich 
werde mich so einrichten, dass ich immer in Ihrer Nähe seyn 
könne, denn nach meiner Reise entferne ich mich dann nie mehr 
von Ihrer Seite. Werde auf jeden Fall viel hier seyn. Eine etwas 
längere Abwesenheit ist übrigens aber sehr gut — damit wir 
sodann, nach meiner Rückkunft mit aller Lebensklugheit unsere 
neue Existenz beginnen können. Sie werden mein Andenken treu 
bewahren und für mich beten, — ich Erfahrung sammeln und 
ein ehrliches, treues Herz Ihnen zurückbringen. Ich werde Ihrer 
Mutter schreiben und Sie mir, 0 gewiss, Sie wird mir diese Bitte 
nicht abschlagen — und so werden Sie immer wissen, dass es 
mir gut gehet, und ich Sie in meinem Herzen trage, verscheuen 
Sie übrigens alle finstern Ideen des Nichtwiedersehens — Gott 
ist gerecht. Er sieht, wie edel wir unser Geschick tragen, und 
legt keine Bürde auf, die den Menschen erdrückt.

Bin ich sodann zurück und habe ich ein edles, thatenreiches 
Leben vollbracht, dann bitte ich Sie, gute, theure Seele, mir in 
Ihrer Nähe eine Ruhestätte zu gönnen. Ein ehrlicher Bauer in 
Cariburg wird meine Gebeine vielleicht in seinen Garten zu be
graben erlauben. Und so Gott will, werden wir einst in höheren 
Spheren ewig vereint Gottesantlitz durch alle Zeiten schauen 
und den Augenblick segnen, in welchem wir uns erkannt haben, 
und durch ein andern besser und edler geworden sind.

Von dieser Schrift weiss kein Mensch. Können Sie sie auf
bewahren, dass man es gewiss nicht finden könne; gut, lesen Sie’s 
oft durch, wo nicht, so vernichten Sie es, ich habe dessen Copie. 
Zeigen Sie’s keinem Menschen — oder nur einem so edlen, wie 
wir sind. Gewöhnliche Menschen glauben auf so hohe Tugend 
nicht — weil sie dessen selbst unfähig sind.

Nehmen Sie alles, was ich Ihnen gesagt, zu Gemüt. Und 
üben Sie sich in denselben.

Sie sagten mir, als ich das Letztemal Sie sah, ’Ich halte 
Sie für den edelsten Menschen, — 0 es klingt diess Wort immer 
in meiner Seele fort, — Dank, dank. Mir ist so wohl!!! Ich werde 
es verdienen.

Gottes Segen überhäufe Sie. Vergessen Sie nicht, dass nicht
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nur mein Leben, sondern auch mein Seelenheil in Ihren Hän
den ist.

Morgen Abends hoffe ich Sie zu sehen, wie Sie mir ver
sprochen haben.

Seyen Sie bis dahin froh, ruhig und gedenken Sie meiner 
mit schwesterlichem Wohlwollen und vertrauen Sie Ihrem innig
sten, ehrlichsten Freund und Bruder.

b) Lebens Regeln.
(Második változat.)1

Gnädigste Frau, der allmächtige Gott gebe, dass die Worte, 
die ich Ihnen sagen will, wahr und ehrlich aus meinem Herzen 
quillen und Ihnen Vertrauen und Seelenruhe geben mögen. Gott 
verhüte, dass der thierische, sinnliche Theil meines Wesens, der 
von Ihrer Schönheit, Ihren Reitzen, Ihrer Jugend oft bis zum 
Wahnsinn berauscht ist — jetzt, in diesem feyerlichen Augen
blick die Oberhand erhalte. Das höchste Wesen gebe mir viel 
mehr Kraft — mich aus den Fesseln der Menschheit empor
zuschwingen, um mit Seraphinen Reinheit mich Ihnen, anbetungs- 
werthe Frau, nähern zu können. Ich schwöre Ihnen, ich will wahr 
seyn, und nur Wahrheit reden. Sollte ich Sie im ersten Augen
blick auch unsanft behandeln scheinen, — der Adel Ihres Her
zens wird am Ende doch den Ehrlichen Mann in mir erkennen.

Vor mehreren Jahren, als ich mich wie durch einen Zauber 
allmählich an Sie angezogen empfand, dachte ich nicht, welche 
ernste Wendung das Gefühl meinem Leben geben würde, das seit 
der Zeit mit jedem Tage, mit jeder Stunde wuchs — und mein 
ganzes Wesen erfüllt. Sie waren damals so kindlich unbefangen, 
so lebensfroh — 0 wie hat sich das geändert! — und ich sah, 
dass Sie die Unruhe, d ie  S e h n s u c h t  m e i n e r  d r ü c k e n d e n  S e e l e  mit 
mir theilten — Ich merkte, dass das Gift, das an meinem Leben 
nagte — auch Sie bewregte. Bald erkannte ich Ihren ganzen 
Werth — Ihre empfindsam zarte Seele — 0 liebe, liebe Cres- 
cence — und fühle, dass Sie kein Mensch in Ihrer ganzen Um
gebung erkennt und verstehet — und sah damals schon klar, 
dass ich an Sie auf ewig gekettet bin. — Seit jenen Tagen lebte 
ich in einem ewigen Todeskampf zwischen der brennendsten Liebe 
— und der eisernen Pflicht, Sie waren auch nicht ruhiger, auch 
nicht glücklicher. — Können Sie, so vergeben Sie mir, dass ich 
den Frieden Ihres Herzens gebrochen, Ihr ungetrübtes silberhelles 
Leben, das ohne Schatten, ohne Mackel rein dahinfloss, getrübt 
und umwölkt habe. Ich werde es mir nie vergeben — und es ist

1 Ügy látszik, ezt sem küldötte el, hanem egy harmadik változatot,
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die Stachel, die mich tödtet. — 0 könnte ich das Geschehene 
wieder gut machen — jeden Tropfen Blutes meines bangen Her
zens würde ich mit Wonne geben. 0 könnte ich Sie glücklich wie 
vormals sehen — mehr wie mein Leben, hundertmal mehr wäre 
ich bereit zu opfern — ’ich würde einwilligen, dass Sie mich aus 
Ihrem Andenken stossen, und das ist für mich mehr wie Verderb- 
niss. Haben Sie aber Mitleid mit mir — ich bin ja unglücklicher 
wie ein Stein. — Sie selbst sagten mir mehrmal, ’dass ich Ihre 
ganze Existenz verdorben habe, — und alle Ihre Handlungen 
zeigten mir klar, dass Sie gegen Ihre Gefühle kämpften, — dass 
Sie mich aber liebten. 0 ich empfinde, dass Sie mich nie vergessen 
können, dass der Gedanke, ’ich sey unehrlich gegen Sie, habe Sie 
betrogen, sey Ihrer Achtung nicht werth, — Sie tödten würde. 
Ich empfinde, d a s s  S i e  d a s  B e d ü r f n i s s  haben, ’von mir über alles 
geliebt und angebetet zu sein. — Sagen Sie es ehrlich — können 
Sie das läugnen? Sie haben mir freylich immer ein Geheimniss 
daraus machen wollen, dass Sie mir gut sind — und vielleicht 
haben Sie sich’s selbst nicht gewagt einzugestehen, dass Sie mich 
liebten. — 0 und ich hätte doch Ihr Vertrauen verdient. Vor 
mir ist nichts geheim geblieben, was in Ihrem Innern vorging. 
Und noch einmal, sagen Sie ehrlich — wuchs nicht mit jedem 
Tag in mir die ängstlichste Liebe, die zarteste Anbetung? — 
Schon vor Jahren kniete ich Nächte hindurch, — um zu erfinden, 
was in meiner, was in Ihrer Lage zu thun das Ehrlichste, das 
Rechtschaffenste wäre. — Sie fliehen, dachte ich, wäre das Beste. 
Mich hätte es nie, niemals geheilt — hätte es auch nicht ge- 
wunschen, — denn ich sterbe gerne an der Wunde, die Sie mir 
gaben. — Sie aber hätten mich vielleicht vergessen. — Es wäre 
meine Pflicht gewesen, Sie zu fliehen — ich sehe es ein. Ich hatte 
aber weder die Kraft, noch erlaubten es die Umstände nicht, 
ausser ich hätte meinem Vaterland untreu werden wollen. — Ich 
blieb also und entschloss mein ganzes Leben Ihnen zu opfern, — 
S i e  u n d  S i e  a l l e i n  aus aller meiner Kraft zu lieben — jede Ge
legenheit zu ergreifen, Ihnen Beweise, Ihnen Sicherheit zu geben, 
dass ich nur durch Sie athme — allem häuslichen Glück auf immer 
zu entsagen, — das Böse, das Unrecht, das ich Ihnen that, mit 
meinen Thränen, mit meinem Leiden, mit meinem Elend gut zu 
machen. — Hundertmal hörte der Himmel diesen meinen Schwur —: 
ich hielt ihn bis jetzt treu — und werde ihn halten bis über das 
Grab.

Ich weiss, dass ich unendliche Pflichten gegen Sie habe — 
will sie auch ehrlich erfüllen — Allein sollen Sie nicht leiden — 
das grössere Unglück treffe mich —: aber ich kenne auch ganz 
Ihre Lage. Glauben Sie, dass ich nicht weiss, welche Szenen Sie 
hatten — welche Thränen Sie wegen mir weinten? Denken Sie,
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ich könne nicht mutmassen, welche Ursache Anlass gab zu dem 
Ring, auf dem der 20te Jänner stehet ? Haben Sie die schauder
hafte Nacht vergessen? — Wenn ich Ihnen also Beweise meiner 
Liebe geben will — so können Sie nur s e l t e n  und v e r b o r g e n  
s e y n .  — 0 wie oft haben Sie mich unschuldig und ehrlich, wie 
ich war, — zertreten! — Sie vergessen so oft, dass es nur böse 
Menschen gibt.

Ich habe gewagt, Sie zu lieben — und werde nie aufhören 
um Ihre Achtung, um Ihre Gegenliebe zu bűiden. — Ihr Herz zu 
gewinnen, ist die Arbeit meines Lebens! Der aber so viel wagt, 
der darf kein gemeiner Mensch, der darf kein Schwächling seyn ; 
der muss im Marmor-Palast der Grossen V a t e r l a n d s l i e b e ,  Adel 
der Seele, die Tugend, — der muss in die Hütte des Armen 
Trost und Z u f r i e d e n h e i t  führen. Er muss ein Templer der Mensch
heit -seyn, dessen Gebet und Glaube nicht allein das Knien vor 
Gott und seinem Altare ist — sondern wirken und unablässig 
kämpfen für das Wohl der Menschheit. Verläumdung kann mich 
treffen — sie traf bessere Menschen wie mich — siegt aber die 
Wahrheit, — nie w e r d e n  S i e  sich meiner zu schämen brauchen, — 
dafür will ich sorgen. — Erinnern Sie sich nur, ’was hat man 
Ihnen schon alles von mir Übles, Schlechtes und Gehässiges ge
sagt . . . haben Sie es wahr befunden! Ich weiss, 0 ich weiss, 
dass ich nicht w-erth bin den Staub Ihrer Schuhe zu küssen . . . 
ich weiss, ich stehe so niedrig gegen Ihnen, — ich vrill aber 
Ihrer Werth werden — ich denke an nichts anderem! —

Nun aber, theuere Schwester [darf ich Sie so nennen?], 
wissen Sie warum ich Sie gebeten habe, diesen Brief von mir 
anzunehmen?

’Sie stehen einer zahlreichen Familie vor — Ihre Pflichten 
sind heilig. Ich habe eine Bahn betreten, die nicht minder heilig 
ist. Wir müssen uns zu etwas entscheiden. So wie Wir bis jetzt, 
unser Leben durchlebten, so darf, so kann es weiter nicht gehen, 
Mein Verhältniss mit Ihnen jetzt ist ein Alltägliches, ein Gewöhn
liches. Sie sagen in sich oft, nachdem Sie von der immerwährenden 
Dissimulation ermüdet und erschöpft sind, und Sie allein in Ihrem 
Gemach die Vergangenheit in Ihr zusammengepresstes Herz zurück
rufen ’So viel Gram, so viel Kummer verdiente der Mensch doch 
nicht, der auf mich vergisst — sich gut unterhält — jeder Schön
heit huldigt ect., und Sie leben Ihre Stunden mit Mühe und 
Bitterkeit durch — Sie wenden Ihre Blicke gegen Gott und seuf- 
tzen ’Deus meus unica spes mea’ — Und ich zehre mich ab — 
und fühle in meinem Innern den Tod — Meine Nächte bringe ich 
weinend auf den Knieen zu — oder thränenlos, durchsuche ich 
meine Gifte — lade meine Pistolen, und rufe in Verzweiflung, 
’Alles verkennt, verstosst mich — auch Sie, die ich mehr als
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mein Seelenheil liebe — Von ihr verkannt, verrachtet — gering
geschätzt — und ich lebe noch! Sind wir unter Leuten, so neh
men Sie sich zusammen — haben eine unbegreifliche Gewalt über 
sich — sprechen, lachen, sind munter; gehet es aber vom Herzen? 
Ich hingegen schneide Gesichter — und benehme mich wie ein 
blöder, dummer, verliebter Schwächling. Meine Freunde kränken 
sich darüber, meine Feinde lachen mich aus. — Das ist beynahe 
das Bild unseres Verhältnisses — das ist die Rolle, die Sie mich 
spielen machen. — Nun, ist Ihnen das lieb? Sagen Sie selbst, 
ist diese Lebensart unserer nicht unwürdig? Nein, so können wir 
nicht fortleben! Ich ehre Gottes Rathschläge, und bete sie an ; 
— mir bricht das Herz, dass ich Ihnen nicht mehr seyn darf, 
als ein Bruder — ich hoffe aber auf die Zukunft —· 0 alles will 
ich im Leben dulden, gerne, willig mit Freuden alles leiden — 
wenn ich dereinst in einem besseren Leben mit Ihnen, 0 meine 
vielgeliebte, auf ewig v e r b u n d e n  seyn kann — ! Dort schwinden 
alle Vorurtheile, alle Verhältnisse. — Ohne Ihren B e s i t z  kenne 
ich keine Seeligkeit! — Haben Sie nicht denselben Wunsch — 
0 so bin ich das aller u n g l ü c k s e e l i g s t e  Wesen in der Natur — 
und verfluche die Stunde meiner Geburt; und sollte es nie ge
schehen — 0 dann will ich mein Leben lang auf den Knieen 
rutschen, um einen Segen von der Allmacht zu erflehen, ’mich 
auf ewig zu einem Stein zu verwandeln, damit ich in alle Ewig
keiten, nie wieder erwache. —■ In diesem Leben aber, — werfen 
wir uns dem göttlichen Willen ohne Murren unter. Das Unglück 
bessert und läutert den Menschen zu einem besseren»Leben. Ehren 
wir also Gottes wunderbare Rathschläge. Wir s i n d  seine Diener 
und Werkzeuge. Oft gefällt es ihm, das Grösste durch die Klein
sten v o l l b r i n g e n  zu lassen; und w7er w'eiss, ob er nicht dies·' 
flammende Liebe, die mich an Sie kettet — in mein Herz pflanzte, 
um — wenn auch 'selbst unglücklich, das Glück a n d e r e r  z u  g r ü n 
d e n ? Wer weiss, ob er nicht deshalb Ihr Herz mit Gram und 
Kummer erfüllte, — um Sie zu veredlen, Sie auf ernsthaftere 
Gegenstände, — als das gewöhnliche Treiben der Frauen — auf
merksam zu machen — damit Sie dereinst gute Staatsbürger, 
liebe, treue Gattinen, aus Ihren Kindern erziehen sollen? E r h e b e n  
w i r  u n s  a l s o  z u  G o t t .  Schwüren wir uns gegenseitig schwester
liche, brüderliche Liebe bis zu dem letzten Athemzug. Machen 
wir uns nicht noch elender als wir sind; vertrauen wir lieber 
unbegränzt auf einander. Entfernen wir aus unserer Seele jeden 
Zw'eifel, jedes kleinliche Misstrauen. Sagen w ir allen kleinen Vor
würfen und Eifersuchtsszenen auf immer Abschied. Glauben Sie 
mir, dass Sie meine ganze Seele erfüllen, dass ich nie Jemand 
geliebt, wie Sie — dass mein letzter Gedanke, mein letzter Seuf- 
tzer Liebe wird seyn für Sie. Gott sieht die Herzen der Menschen,
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der sey Zeuge des Gesagten! Glauben Sie mir deshalb, so wie 
ich fest und unerschütterlich glaube, ’dass Sie mir eine liebende 
gute Schwester sind, — die mein Wohl, mein Glück aufrichtig 
wünscht, — die für mich betet. — Nichts kann mich an diesem 
zweifeln machen. — 0 nur ein augenblicklicher Zweifel daran, 
würde mich tödten; vergessen Sie das nie! Machen wir uns das 
Leben so froh, als es in unserer Lage möglich ist.

Trachten wir uns so oft zu sehen wie möglich. Kein Mensch 
bemerke, dass wir uns gut sind, — nur wir. Die Menschen sind 
so böse, dass sie an tugendhafter Liebe keinen Glauben haben. 
Vertrauen Sie mir, — denken Sie nur ja nicht, — dass ich Sie 
namenlos elend machen wollte, könnte ich es auch — nachdem 
ich die Ruhe Ihres Herzens gestört. Nein, ich sage Ihnen heute, 
wie vormals, ’ll n’y a pas de bonheur sans vertu, — 0 wie elend 
wären Sie in Ihrer Lage — hätten Sie kein reines Gewissen, 
wären Sie nicht mehr tugendhaft! 0 es wäre entsetzlich. — Glau
ben Sie mir, Sie wären in meinen Armen sicher. — Sind Sie 
daher offen mit mir — ’zeigen Sie mir Ihr Vergnügen, Ihre 
Zufriedenheit, habe ich etwas Gutes vollbracht. — Ein Blick 
macht mich seelig — und ich empfinde Kraft in mir, das Schwerste 
zu vollbringen — so wie,ein Zeichen des Misstrauens, der Gering
schätzung, mich zu einem Taugenichts, zu einem Schwächling 
macht. Ich sage es Ihnen noch Einmal, noch Hundertmal, ’Ich 
habe nur einen Zweck im Leben, — er ist, Ihr Herz zu verdie
nen, — Und wTer weiss, ob in der Zukunft, selbst in diesem Leben, 
die Verhältnisse sich nicht so ordnen werden, dass ich Sie recht 
oft sehen, Ihnen und Ihren Kindern stündliche Beweise werde 
geben können von der unwandelbarsten Treue und der ehrlichsten 
Liebe! — Erfüllen Sie bis dahin treu und gewissenhaft die Pflich
ten, die Sie haben — ich werde Gutes thun, wo ich kann — und 
Gott wird uns nicht verlassen!

Ich gedenke, wie Sie w'issen, eine Reise nach America zu 
machen. — Bestimmt ist es aber noch ganz nicht; es hängt, von 
Umständen ab. Ich gehe nicht, um Sie zu vergessen, um mich zu 
zerstreuen, 0 nein, — ich gehe, um mit Erfahrungen reicher 
geworden in meine Heimat zurückzukehren. Ich glaube, es ist 
meine Pflicht; und darum thue ich es. Was soll mich sonst im 
Leben erhalten, sagen Sie selbst, mich, der ich allein in der Welt 
stehe, dem kein Herz entgegenschlägt, der in Mitte der Gesell
schaft wie ein Einsiedler stehet — was sonst, ausser ’d a s  B e w u e s l -  
s e y n  t r e u  e r f ü l l t e r  P f l i c h t  ? Ich werde zurückkehren, um alles 
das Wenige und Kleine, das ich angefangen, allmählich in die 
Blüte zu rufen. Sie werden indess wahrscheinlich in Wien etab- 
lirt seyn —: auch dort werde ich Sie manchmal sehen — und 
vielleicht recht oft, ’Wenn Sie mir nie das geringste Misstrauen
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•zeigen; denn durch meine und Ihre natürliche Art zu seyn — 
wird am Ende von uns kein Mensch reden — und keiner mit uns 
eifern! — Der Posten aber, auf den mich die Vorsicht gestellt, 
ist Hungarn! Wird mir oft sauer genug ; da will ich aber aus
harren ehrlich und treu, bis meine Stunde schlägt. Möge sodann 
mein Ende wie immer peinlich und unglücklich seyn, — ruhig 
und männlich werde ich es ertragen und nicht klagen. Der All
barmherzige sey mir aber gnädig, und wende den b i t t e r s t e n  Kelch 
von mir ab, ’d a s s  a u c h  S i e  m i c h  v e r k e n n e n ,  d a s s  a u c h  S i e  m i c h  
v e r u r t h e i l e n . — E r k e n n e  D i c h  s e l b s t ,  ist der Grundstein der 
Tugend. Wenig Menschen gibt es, die dem Laster und selbst 
ihren Schwächen nicht entsagen würden, wenn sie sie in ihrer 
ganzen Hässlichkeit sehen könnten. Und wo ist es mehr als in 
Hungarn, dass die Menschen, die mit allen Fehlern belastet sind, — 
sich für gut, für edel, beynahe für vollkommen halten! Will ich 
also Gutes thun, so kann ich es nicht anders, als wenn ich die 
Larve der Hypocrisie wegreisse; wenn ich den Schleyer wegziehe, 
der die Sünde bedeckt; wenn ich alle Vorurtheile bekämpfe; wenn 
ich allen Eitelkeiten eine tödliche Wunde gebe! Das ist meine 
Pflicht, das ist meine Arbeit, s o  g l a u b e  ic h  e s  w e n i g s t e n s .  Was 
kann aber die Folge einer solchen Laufbahn seyn? ’dass ich so, 
wie der Heilige Stephan, der den Heiland verkündete, vielen nützen, 
viele zum Glück führen . . ., ich aber selber gesteiniget werde. — 
Gerne werde ich es dulden und mit Ergebung — w e n n  n u r  S i e  
k e h i e n  S t e i n  a u f  m i c h  w e r f e n !  Und ich fürchte, Sie werden es 
thun; denn Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Gerechtigkeits Liebe, 
Ihr edles Herz werden nur gar zu oft durch einen grossen Fehler 
verdunkelt — durch Misstrauen! Sie haben mich oft mehr als 
gesteiniget und an meiner Gesundheit, an meinem Leben mir viele 
Jahre genommen! Aber kein Wort mehr hievon.

Gott ist gerecht, ’Es wird doch eine Zeit kommen, wenn Sie 
sagen werden, ”Er war ehrlich, er liebte mich in der That mehr 
als sich selbst — er war gut, edel und wohlthätig durch mich, 
das ist der einzige lichte Fleck, die einzige Hoffnung für mich in 
der Zukunft!

Glücklich kann ich nie werden, — wie könnte ich es ohne 
Ihren Besitz — aber es hängt nur von Ihnen ab, mir jene Ruhe 
der Seele und des Herzens zu geben, mit der man in die göttliche 
Fügung ergeben, ein edles, ein schönes, ein thatenreiches Leben 
leben kann. Und ich hoffe, — Sie werden alles Kleinliche ablegen, — 
und mich mit Wohlwollen beurtheilen. Ich meinerseits werde 
trachten, meinem guten Schutzengel, Ehre und Freude zu machen. 
Ich muss viel, sehr viel hier seyn; denn Sie sollen von mir nie 
sagen hören, ’’Széchenyi ist auch nur ein Phantast gewesen, der 
anfangen, aber nicht beendigen kann. Wir hofften Grosses von
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ihm, er hat uns aber hintergangen; er heuchelte Vaterlandsliebe, 
es war aber nur gewöhnliche Liebe zu einem Weibe: sie ist nach 
Wien, — und so er, um dort weiter zu seuftzen, — das soll kein 
Mensch von mir sagen hören. Mir ist és lieber, — wiewohl es 
mich gleichfalls tödtet — Sie glauben, ich denke Ihrer nicht mehr, 
habe keine Aufmerksamkeit, keine Liebe mehr für Sie, als wenn 
man von Ihnen so sprechen könnte, ’Auch diese Frau, wir hatten 
eine grosse Meinung von ihr: wir dachten, sie sey der Engel 
dessen, der das Land aus seiner Lethargie wecken kann — der 
Engel, der ihn zu allem Edlen und Schönen aneifert — — sie ist 
aber nur ein gewöhnliches Weib, deren Eitelkeit geschmeichelt 
ist, an ihren Triumpf-Wagen, um einen Menschen mehr angekettet 
zu sehen. “Nein, das soll man von Ihnen niemals sagen, das 
schwöre ich Ihnen. Ich liebe Sie millionen Mal mehr wie mich 
und mein Leben, und deshalb will ich — soll es mich auch tödten, — 
lieber Ihrem Groll, Ihrem Hass, Ihrem Abscheu mich aussetzen, 
als Ihrer Reputation w i r k l i c h  schaden. Oft werde ich Sie Wochen, 
Monate lang nicht sehen. Nicht, dass ich einen Augenblick auf 
Sie vergessen könnte, weise der allmächtige Gott! aber weil ich 
Sie unendlich liebe. Verstehen Sie mich doch, ich beschwöre Sie. 
Lassen Sie sich doch durch nichts irre machen. Sie glauben nicht, 
wie schwer es mir geschieht, Ihnen nicht jeden Augenblick Be
weise meiner unbegränzten Liebe geben zu können. Überdenken 
Sie aber selbst Ihre Lage, und die Menschen, die Sie umgeben.

Können Sie indess einen Schwächling achten, einen seuftzen- 
den Taugenichts lieben, 6o gehe ich nicht mehr nach England, 
America — Ich laufe Ihnen allenthalben nach — bin ich endlich 
aus Ihrer Gesellschaft gebannt, dann gehe ich nach La Trappe, 
um als ein unglücklicher, seuftzender mein Leben zu schliessen. — 
So kann ich auch werden, können Sie mir gut seyn. Ich kenne 
Sie aber besser — Ihr Herz gewinnt man nur durch Seelen Adel, 
Ausdauer und hohe Tugend.

Wie dank ich Ihnen, dass Sie gar mit keinem Menschen 
Coquette sind — Gott lohne Sie dafür, meine ehrliche, recht
schaffene Schwester. Es würde mich bald ins Grab bringen. Sie 
denken nicht, wie dankbar ich Ihnen bin! — Missbrauchen Sie 
Ihre Gewalt, die Sie über mich haben, nicht. Ich schwöre Ihnen, 
ein Blick Ihrer Augen, die meine Seele durchbohren, können mich 
zu dem glücklichsten Menschen und zu einem Helden machen — 
Sie können mich aber auch zermalmen und mich entnerven.

Ist es Ihnen ein kleiner Trost übrigens, wenn ich Ihnen sage,, 
dass ich alles Ihnen zu verdanken habe, dass ich alles, was ich 
bin, durch Sie bin, dass ich vielleicht mein Seelenheil Ihnen zu 
verdanken habe — so nehmen Sie diese meine Versicherung, dass 
es so ist — ’Sie haben mich beten gelernt, Sie haben Alles, was
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an mir Mittelmässig ist, in mir entwickelt und in mir ausgebil
det. Sie sind mein Rettender Engel, meine Heilige.

Bald gebe ich nun auf meine Güter — werde aber trachten, 
kann es geschehen, meinen Aufenthalt hier zu verlängern, — Um 
wenigstens dieselbe Luft mit Ihnen einzuathmen; denn ich sehe 
Sie ja kaum. —

Werden Sie mich in der Zukunft wie eine Schwester behan
deln, — mit mir offen seyn, — nicht ewig verheimlichen w'ollen, 
dass Sie mir gut sind — so erwarte ich, dass Sie mir offen sagen, 
und ohne allen Fachsen, wenn Sie nach Wien gehen, — ob ich 
hinkommen soll, ob nicht. Mit einem Wort, Sie müssen mir immer 
genaue Verbaltungsbcfehle geben, die ich genau beobachten werde. 
Es handelt sich 1° dass unser Gewissen rein erhalten, 2" dass 
Ihre Ehre nicht angetastet werde, 3° dass wir uns so viel wie 
möglich-sehen. Ist es nicht so? Kein Mensch kann das besser 
combinieren w7ie Sie; S i e  m ü s s e n  a b e r  r e d e n ,  und nicht wie bis- 
hero schweigen, und mich armen Teufel im Finstern herumtappen 
lassen, — der so oft, ohne es zu wollen, Sie kränkte, Sie com- 
promitirte. Denken Sie nur um Himmelswillen nicht, dass ich 
mir etwas darauf einbilde, oder es gar für ein Rendez Vous 
nehme, wenn Sie mir geradetzu sagen, ’dorthin oder dahin zu 
kommen. Sie könnten mir die heftigste Liebesdeklaration machen, 
— mein bescheidenes, mein ängstiges Benehmen würde sich nur 
vermehren. Sehen Sie, wie ich schon gesagt, ich glaube von Ihnen
geliebt zu seyn -------und bin ich denn nicht von der grössten
Ehrerbietung für Sie ? Nein, wahre Liebe fürchtet nichts mehr, 
wie den geliebten Gegenstand zu nahe zu treten. Ich schwöre 
Ihnen, ich zittere, wenn ich Sie sehe. —-

Vergeben Sie meine offene Sprache. Und gewehren Sie meine 
einzige Bitte noch, ’Ich will in meinem Testament meine Brüder 
bitten, — mich nach meinem Tode, — in der Nähe, wo einst Ihre 
Asche ruhen wird, begraben zu lassen; Ich glaube nicht, dass 
ein armer Bauer in Cariburg, für grosse Belohnung, seinen Gar
ten, meinen unglücklichen Gebeinen, verschliessen wird. Nach dem 
Tode schwinden alle Verhältnisse, ist es möglich, so gewehren 
Sie meine Bitte ; denn ohne Ihrer Erlaubniss kommt von meinem 
Wunsch kein Wort in das Testament. — Gott segne Sie, liebe 
theure Crescence. Treu und wahr bis zu dem letzten Athemzug. 
Meine Hand wurde so müde, dass Sie meine Schrift gar nicht 
lesen werden können. Ihr bester, Ihr innigster Freund!

Ich fürchte mich Sie zu begegnen, — weil ich an Sie schrieb· 
0 behandeln Sie mich nicht hart — und verschliessen Sie sich 
doch nicht.
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II.

A M. Tud. Akadémia alapítására vonatkozó iratok.
1.

(Bessenyei György: Jámbor szándék című műve 1790.)*

R É V A I  M I K L Ó S
A HADI TÖRTÉNETEKET ÍRÓ 

É R D E M E S  T Á R S A S Á G N A K 2 
BOLDOGSÁGOT.

Szembe tűnő uyilvánságossá tettétek a ti munkálkodástoknak 
nemes tárgyát. Néhány alatsonyakat a szükség vitt arra, hogy 
élelemre való segedelmet hitvány firkálással kolduljanak3 a Hazá
tól. Kik mikor meg híztak az igen is békeséges tűrő Olvasóknak 
adakozásokból olyly ki rugó pajkosokká lettek, hogy még [3] 
néhány Ieles Nagy Férfiakat se kéméllettek meg nyálas írásaik- 
bann, s a Haza’ javára szentelt szép igyekezeteket a magok 
szennyével akarták bó mázolni. Ti néktek eleget nyújtott egyéb
ként is a szerentse, a miből betsületesen el élhettek. A mihez® fog
tatok, olyly dítséretes el tekélléssel fogtatok, hogy7 abból való 
jövedelmeteket, még sajátotokkal is meg toldva, több holmi fino
mabb ízlésű Müveknek, de főképen a Hazai Nyelvnek Gyarapo
dására fordítsátok.2 Magatokhoz vonzottátok ezzel Országunknak 
már elég számos Nagyjait, kik a Hazához® való hívségtekbenn 
bízván általatok kívánják ösztönül ki osztatni kintseiket a Ma
gyar Jelesebb Elmék között. [4] Meg kínáltatok engem’ is elég 
tehetős segedelemmel, hogy mennél előbb ki adnám akár M a 
g y a r  Am a 1 t e á m a t , 4 akár pedig A n á k r e o n ’ ér  z é s é -

1 E művet Bessenyei 1781-ben írta, de bevezetéssel és elöljáró beszéddel 
megtoldva Révai Miklós adta ki a szerző nevének jóakaratú elhagyásával. Az itt 
közölt szövegben az eredeti mű lapszámai [ ] jelben vannak feltüntetve.

5 Görög Demeter (1760—1833) előbb gr. Kolonits László, később hg. Ester
házy Pál, majd I. Ferenc császár és király fiainak nevelője 1789-ben engedélyt 
nyert, hogy Bécsben H a d i  s m á s  n e ve z e te s  T ö r t é n e t e k  címen (1792—1802-ig M a 
g y a r  H í r m o n d ó ) heti lapot adhasson ki. A lap szerkesztésében Kerekes Sámuel 
(t 1800) volt segítőtársa. Görögnek nagy érdeme, hogy pénzzel segélyezett író
kat műveik (így Révait is épen ezen műve) kiadására és pályadíjakat tűzött 
ki egyes kérdésekre (így keletkezett a Debreceni Grammatica).

3 I t t  Révai főleg Szacsvay Sándort érti előbb a M a g y a r  H í r m o n d ó  
(1787—1393-ig), majd a M a g y a r  K u r í r  szerkesztőjét. (Lásd Csapiár Benedek 
Révai Miklós élete, III . k. 113. 1.)

4 Révai ily címen tervezett folyóirata. Első kötetét 4 szakaszban akarta 
kiadni. Az első szakasz tartalmát így tervezte: 1. a Jámbor Szándék. 2. a Jó 
Íz temploma, szabadon fordítva Volter után, 3. Temetéskori Beszéd, a Magyar 
Régiségnek egy különös Maradvány Darabja (a Halotti Beszéd).

G róf  Széchenyi I s tv án  naplói .  I I I .  kötet. 32
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b e n n  t ö l t e t e t t  É n e k e i m e t .  Hogy enynyire betsűltetek, 
némű nemű képen meg édesítettétek azt a keserű ürmöt, melylyel 
már sokszor itatott az ellenkező szerentse. Ha valaha a meg újúlt 
Haza tisztelni fogja Nyelve’ fenn tartásáért eleget szenvedett 
M á r t í r  a i t ,  már előre vigasztalódom benne, hogy engem’ is 
azoknak számokba helyhezhet. Vajha most, mikor virrad a való 
Boldogság, az a szent valóság is fel tessék telylyes fényébenn: 
hogy képtelenség az egyébként buzgó Hazafit szép igyeke- [5] 
zetű írásaibann tsak azért akadályoztatni, mert szerzetes! Átko
zom én a szerzetes Köntöst, ha azt az erőt fogják reá a helytelenül 
buzgódók, hogy el ölje esküdt hívébenn a hazafiúi érzést. ’Smagá- 
bann meg hasonlott Haza az, melyly olyly heréket nevelhet keblé- 
benn, kikbenn életek’ rendje miatt a köz jóért nem érezhet a szív. 
Az ilylyen éktelen tsodáknak boszszújokra is érzett az én szívem 
kivált a Haza Nyelvért még az üldözésekbenn is; elevenebben 
érez most, mikor a Haza káros álmából mint egy fel ébredvén, a 
majd tsak nem fogytán lévő, s már igen is halaványon tsillámló 
métsre láng nevelő olaját olyly készséggel önti, hogy nyilván 
ébreszsze maga is vérétől el nem [6] fajúit édes fiait, a haldakló 
Nyelvnek bátor szívű Gyarapítóit. De a míg nagyobb készűletű 
igyekezetimmel újra kedveskedhetem Hazámnak, hagyjatok ezzel 
a Darabbal előbb ki szállanám, melylynek most látszatnak fő
képen még az egek is kedvezni. Az Isten’ munkája ez, hogy úgy 
fordúlnak önként az idők, hogy, a mit régtől óhajtottak a köz bol- 
dogúlás utánn szívből sohajtozó Iámbor Fiaink, úgy mint a 
M a g y a r  N y e l v  m í v e l ő  T u d ó s  T á r s a s á g o t ,  annak fel 
állíttatása iránt telylyes bizodalommal lehetünk. Egy Hazáját s 
Nemzetét hívein szerető Magyarnak erről való Iámbor Szándékát 
ki szakasztottam A m a l t é á m b ó l ,  hogy ti, a mit számomra [7j 
szántatok, azt inkább ennek mennél előbb lehető ki nyomtatására, 
és a Hazával való közletésére fordítsátok. Talám másként lehetne 
ugyan most ezekre az időkre nézve erről a Tárgyról írni. mint 
akkor azokra a környűi állásokra írt ez a ló szándékú Hazafi: 
talám ezen okból az én Elől járó Beszédemet is meg kellett volna 
változtatnom; de hagyjuk meg Szerzőjének meg érdemlett ditső- 
ségét. Hálátlanság volna tőlünk, kik most utóbb támadtunk, ha el 
hallgatnék, vagy talám el is nyomnók azoknak dítséretes igyeke
zeteket, kik előttünk törték meg a jeget. Szemtelen hebehurgya 
lélek az, a ki magára ruházza azokat a felséges magasztolásokat, 
hogy ő a Magyarság’ Fel [8] támasztója. Meg pirítják az, ilylyen 
kérkedékeny artzát azok a még most is áldásbann lévő számos 
Példák, kik jó darab idővel ez előtt a dűlő Magyarság alá hajúl- 
tak támogató válaikkal: az a kurusoló szóllással édesen szívre ható 
Magyar Marmontel B á r ó t z i  S á n d o r :  az az Együgyű Termé
szetnek verseibenn erőltetés nélkül nyájaskodó Magzatja, B a r t s a i 
Á b r a h á m :  az a Holmibenn egyenes ki mondó Magyar Diogenes, 
a Iátékbann ártatlanúl enyelgő Magyar Plautus, B e s s e n y e i  
G y ö r g y ,  hogy most ne tegyek többekről említést. Ne tépjük le 
ilyly embertelenül ezen Érdemes Fejekről a Ditső Borostyánt.
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Ezek voltak inkább az első szövetne-[9]kek, melylyek jobb ízlésbenn 
világosottak nékünk arra a térebb Ország útra, a bol most 
járunk. Iram Győrött, azon az öröm héten, melylyen meg hált 
nálunk a Hazánkba viszsza térő szentséges Koronánk. 1790. [10]

E G Y  M A G Y A R  T Á R S A S Á G
IRÁNT VALÓ

JÁMBOR SZÁNDÉK.

ELÖL JÁRÓ BESZÉD.

Melyly sok jó szándék gyakorta már ott leli akadályát, a hol 
azt gondolná az ember, hogy leg alább vala hogyan is mozdulóba 
hozhatja. Az a Hazáját és Nemzetét híven szerető Magyar1 is, a ki 
egy Tudós Magyar Társaságnak Fel állíttatásáról irta ezen Tudó
sítását, mi igen úgy járt, mikor Jámbor Szándékát a Magyar 
Világ5 elejébe akarta terjeszteni. A hozz a könyv nyomtatóhozz 
folyamodott véle, hogy sajtója alól színre botsáthatná, a ki lár
más ígéretivei már régtől fogva tölti a Hazát, hogy köz jó szere- 
tésből kész, ő a Magyar Tudósoknak szolgálat jókra. Két-[ll]ség 
kívül ezen e köz jónak elő mozdítatására olyly igen alkalmatos 
dolgon is két kézzel fogna tehát kapni, s ménéi előbb esméretessé 
tenni. Azcnbann mind eddig is el nyomta s maga szája vallása sze
rént, hsak azért egyedül, hogy az nem tetszett nékie ebbenn a Tu- 
dósításbann, hogy annak írója különös Könyv nyomtató műhelyt 
is kíván Társaságának, a melyly az utámn, a mint nyilván ki jelen
tette félelmét, az övét meg ronthatná.

Meg nem mondhatom, mi igen boszontott engem’ mindjárt 
akkor ezen képtelenség. Érte voltam minden képen, hogy ennek a 
Tudósításnak mását vehessem, olyly el tekélléssel, hogy olyly vég
gel éljek vele, a melylyre nézve szereztetett. írójától mint egy el 
hagyatottnak tapasztaltam lenni, talám azért is, hogy előre látta 
más nagyobb akadályait is.

Ezen okból is ugyan, kivált képen pedig, hogy azon kívül már 
az előtt néhány Magyar Pő Udvarokbann meg fordúlván a mi 
Nagyainknak is elég nyilván érthettem ilylyen valamiről való szán- 
dékjokat, a mint nékem látszattak akkor a környűi állások erre a 
tzélra kedvezhetőknek lenni, igen örömest válaltam [12] fel ma
gamra a Pozsoni Hírmondó1 2 * * írást 1784 esztendőben, hogy ott lenne

1 T. i. Bessenyei György.
2 A Rát Mátyás által 1780-ban alapított és Pozsonyban megjelent első

magyar hírlap, a M a g y a r  H í r m o n d ó ,  amelyet 1784-ben néhány hónapig Révai
szerkesztett. 1788-ban megszűnt. 1792-től ezt a nevet vette fel Görög Demeter:
Hadi és más nevezetes Történetek című lapja.

3 2 *
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ennek, mind el hírlelésére, mind pedig elő mozdítására jobb mó
dom és alkalmatosságom. Sok szépet álmodoztam már akkor ma
gam is ezen dologról. De úgy fordult kotzkám, hogy igen is hamar 
ki forgattattattam belőle.

Tsak néztem azóta, mit óhajt, mire törekedik minden felől a 
Tudós Magyarság. Tapasztaltam kivált ezen néhány utóbbik esz- 
tendőkbenn, hogy együtt is másutt is olylyas mi kis Társaság1 
kívánkozik össze szövetkezni. Gondolkodni kezdettem megint felőle, 
ha valylyon nem hozhatnám e szerentsésebb mozdulóba, hogy ha 
most szállanék ki ezzel az eddig el nyomatott Tudósítással.

Az frója leg először is fel tévén ezt a valóságot, hogy az 
O r s z á g ’ b o l d o g s á g á n a k  e g y i k  l e g  f ő b b  E s z k ö z e  
a T u d o m á n y ,  é s  ez me n t ő l  k ö z ö n s é g e s e b b  a l a k o 
s ok  k ö z ö t t ,  az O r s z á g  i s  a n n á l  b o l d o g a b b ,  el be
széli szépen, meg is mutatja velősen, mind hazafiúi buzgósággal: 
hogy a Tudománynak kultsa a Nyelv, még pedig a számosabb 
részre nézve minden Országnak a maga született Nyelve: és hogy 
a [13] melyly Nemzet a maga lakosai között a tudományokat ter
jeszteni, s ezek által azoknak boldogságokat munkálkodni kívánja, 
annak leg első dolgának kell lenni a Nyelvnek tekélletességre való 
vitele.

Meg előz itt egy úttal néhány ellen vetéseket. Azutánii elég 
meszszére való ki rándúltábann emlegeti, mi útakon jártak eddig 
a Magyar Tudósok a Magyar Nyelv pallérozására, és itt min
denütt még is miként botorkáztak. lut ott mind a Szerzőknek, 
mind a Fordítóknak. Szóll végre nevezetesen a Nyelv tanító és 
Szó magyarázó Könyvekről, s azoknak fogyatkozásaikról.

Mind ezeket előre botsátván reá jő utoljára a Magyar Nyelv’ 
ki művelésének leg egyenesebb útjára, és leg tekélletesebb eszkö
zére: szót tészen egy Tudós Magyar Társaságnak Fel állíttatásá- 
ról. Erről azutánn így osztja fel beszédét. Mindenek előtt a Társa
ságnak Rendtartásairól szóll, s először ugyan általjábann, azutánn 
különösen is. Említi tovább a Társaságnak jelesebb Munkáit. Meg 
mutatja bővebben is a Társaságnak legközönségesebb hasznait. [14]

Végre az Ország’ Fő Rendeihezz folyamodik, a kikliezz is 
intézte egyedül ezen egész Tudósítását, mint hogy ezek által 
kívánta s reményiette leginkább a Társaságnak, ennek az Ország 
boldogúlására tartozó olyly Jó Dolognak maradandó állapatra 
való emelkedését. Irta pedig 1781 esztendőbenn.

Légyen tehát már egyszer mód benne, hogy az írónak aka
ratja szerint az Ország’ Rendéivel is közöltessék ugyan, de egy 
úttal a többi Magyar Tudósak is láthassák. A Fó Rendeknek hozzá 
járúlásokon kívül ezek is gondoljanak ki valamit, miként állíthat
nák talpra, s miként lehetnének egygyé azok a több helyeken is 
nevekedő kisebb Társaságok annak a nagy Haszonnak mennél

1 Révai i t t  a kassai magyar társaságot (Kazinczy, Baróti és Bacsányi), 
a bécsi (kül. Görög D. és társai), a komáromi (Péczeli J. és köre), győri (Révai 
és társai) és talán a szegedi (Dugonits) írókat érti.
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előbb való munkálkodására, melylyet az ilylyen Társaságtól bizo
nyosabban várhat a Haza.

Lássuk, mit hagyhat meg benne a mostani idő, mit változtat
hat, mit tehet hozzá, s menynyire viheti.

Álljon elő Szerzője1 is, halljuk még bővebben szavainak ma
gyarázását, s gondolatinak elő adását. [15]

Hogy anynyival örömestebb ki nyilatkoztathassa magát, mi 
is minden felől folyamodjunk az Ország’ Fő Rendeihezz, valahol 
bejárásunk lehet Nagyságos Udvarokba, s kérjük őket a Haza’ 
szeretetére, Nemzetek’ javára s a magok ditsőségeknek örökké való 
fenn maradására, valamint kéri őket ez a Jámbor Hazafi is; for
dítsák mind Böltseségeket mind Tehetségeket ezen nagy Jónak 
egy szívvel s lélekkel való munkálkodására.

Költ Győrött. Karátson’ hava’ fogytán 1788. [16]

A TEKINTETES ÉS NEMES 

M A G Y A R  H A Z Á N A K  
KEGYELMES ÉS NAGYSÁGOS 

F Ő  R E N D I É I  H E Z Z .

KEGYELMES ÉS NAGYSÁGOS URAIM !

Az Ország’ boldogságának egyik leg főbb Eszköze a Tudo
mány. Ez mentői közönségesebb a lakosok között, az Ország is 
annál boldogabb.

A Tudománynak Kultsa a Nyelv, még pedig a számosabb 
részre nézve, a melylynek sok Nyelvek’ tanúlásábann módja nints, 
minden Országnak született Nyelve. Ennek tekélletességre való 
vitele tehát leg első dolga légyen annak a Nemzetnek, a melyly a 
maga lakosai között a Tudományokat terjeszteni, s ezek által ama
zoknak boldogságokat munkálkodni kívánja.

Valamint a Tudományok, úgy a Nyelvek is apródonként 
jutottak tekélletességre, a melylybenn már vágynak. Az emberi 
életnek sokféle szükségei, az elmével véle született nyughatatlan- 
ság a vizsgálódás, az érzékenységek által tett tapasztalás, min
denkor újabb újabb találmányokat szültek, a melylyeknek az előtt 
se hírek, se nyomok nem volt. Mind ezeknek az, új találmányok
nak, természeti [17] és elmebéli új dolgoknak, új eszközöket, új 
hivatalokat, új rendtartásokat, és ezeknek ismét új neveket kel
lett szükséges képen találni. így öregbedett a Nyelv a Tudomány
nyal együtt, és enynyire egybe vagyon kötve a kettő minden 
Országnak számosabb részére nézve.

1 Bessenyei ezt nem tette meg, ekkor már a világtól elzárkózva élt bihari 
remeteségében.
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Meg· engedem, hogy a kevesebb rész az idegen Nyelvnek tanu
lásával együtt a Tudományokbann is teheti magát tekélletessé, ha 
szintén az ő született Nyelve miveletlen is. De ezt nem lehet közön
séges és mindenekre ki terjedő haszonnak mondani. Mert tsak 
ugyan a számosabb részszel, a melylynek az idegen Nyelvek tanú- 
lásábann módja nints, a maga Tudományát nem közölheti.

A Tudományok’, és kézi Mesterségek’ elő menetelének tehát 
bizonyos meg esmértető jele minden Országbann a született Nyelv
nek állapatja, A honnan a Frantziáknál, Anglusoknál, Németeknél 
a mint a Nyelv ki pallérozódo-tt, úgy a Tudományok is nagy elő 
menetelt vettek. Ellenbenn a mi Nemzetünk, a melylynek született 
Nyelve inkább romlik, mint épül, a Tudományok virágzásával is 
kevesett ditsekedhetik.

Távxíl légyen, hogy a Felséges Udvarnak, s a Tekintetes 
Hazának a Tudományok, azoknak Műhelyeik, s Tanítóik iránt tett 
bölts Rendeléseiket kárhoztassam. Azok mind szépek, helyesek, s 
nagy elméktől származott remek munkák. Hanem tsak azt akarom 
mondani, hogy mind ezek a helyes és meg betsülhetetlen Eszközök 
is a Magyar Nyelvnek tekélletessógre való [18] vitele nélkül nem 
elégségesek arra, hogy a Tudományok közönséges hasznúak légye
nek, és ki terjedjenek az Országnak minden rendű lakosaira egy
aránt.

Azt mondaná valaki, hogy a Magyarnak természeti restsége 
és ostobasága miatt tatám nem is lehetne a Tudományt a mi Nern- 
zetünkbenn ilylyen értelembenn közönségessé tenni: a Tudomá
nyoknak szépségére és hasznos voltára érzéketlen a Magyar. Eli 
pedig azt tartom, hogy a mi Nemzetünkbenn az elmének minden 
tehetségei ki tetszhető képen meg vágynak, a mint a sok eleven 
példák mutatják: hogy pedig a nagyobb rész a Tudományoknak 
ízét nem érzi, az az oka, mert a maga Nyelvével nem kóstolhatja. 
Az idegen Nyelvnek meg szerzésébenn kevés embernek van módja. 
Ha volna is, míg azt meg szerezné, addig el tsömörlene a meg 
tanulástól. De ha egyszer szert tehetne is reá, lehetetlen hogy azzal 
olyly ízét érzené a Tudományoknak, mint sem ha azokat a maga 
Nyelvével kóstolhatná.

Úgy de a maga Nyelve a Magyarnak a Tudományoknak sem 
elő adására, sem bé vételére nem alkalmatos. Nohát a Nyelvet kell 
elébb is alkalmatossá tenni. Így mindjárt meg jön az íz érzés: a 
többit a Tudományok hathatós erejére kell bízni, a melylyet a ki 
érez, minden bizonynyal meg is kedveli.

Aki tehát a Magyar Nemzetet Tudós Nemzetté akarja tenni, 
leg először is annak született Nyelvének ki szélesítésén és palléro
zásán igyekezzék. [19]

Most azon vagyunk, hogy a jóféle született Magyarokból elő
ször Deákot, az utánn Németet, Tótot, Frantziát, Olaszt tsináljunk. 
úgy hogy utoljára a Magyar Nyelvet is el felejtsék: holott a dolog
nak természete hozná magával, hogy először a magok Nyelveken 
tanúlnák meg mind azt, a mi szükséges, az utánn gyakorolnák 
magokat az idegen Nyelvekbenn.
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Solt a köztünk lakó Németeket és Tótokat is Magyarokká kel
lene tennünk. Mert meg érdemli azt ez az áldott Haza az idegen 
Nemzetektől, melylyeket a maga kebelébenn táplál, hogy annak 
Nyelvét és szokásait is bé vegyék, valamint annak Iavaival és sza
badságival élni nem iszonyodnak. Anynyival is inkább, mikor az 
Isten olyly kegyelmes és bolts Fejedelemmel áldott megg bennün
ket, a ki Magyar Országot maga el járta,1 magára Magyar köntöst 
vermi, s született Nyelvünkön beszélni méltóztatott (ez úgy volt 
akkor) sőt Nemzetünkhözz való különös szeretetét tsalhatatlan 
jelekkel mutogatja, nem de nem inkább kívánhatjuk e ugyan ezen 
szeretetve méltó Fejedelemnek közöttünk lakozó, de idegen nyelvű, 
Iobbágyaitól: hogy ezen kegyelmes példa szerint ők is magokat mi 
hozzánk alkalmaztassák, mint sem ők kívánhatnák, hogy mi a 
legszükségesebb dolgokat is az ő Nyelveken tamiljuk.

Ne gondolja senki, hogy én az idegen Nyelvekre haragudnám, 
anynyival is inkább ne, hogy azért volnék ellenek, mivel magam 
belőlök részt nem vettem. Mert én tsekély tehetségemet a Tisztes
séges Tudományokbann négy idegen Nyelvnek köszönöm. Hanem 
azt, a mint én magam-[20]mal el hitettem, úgy gondolhatja akárki 
felőlem, hogy mind ezekben a Tudományokbann tekélletesebb vol
nék, ha azokat a magam született Nyelvemen lehetett volna tanúl- 
nom.

#

A Magyar Nyelv’ ki pallérozásának ezt a szükséges voltát 
látja már darab időtől fogva a mi Nemzetünk: igyekezik is rajta, 
a mint külön külön telhetik Tudós és Érdemes Emberektől: de 
annak igaz és egyenes útját még eddig, nem mondom, hogy el nem 
találta senki, de legalább tudtomra senki közönségessé nem tette. 
Vegyük fel mitsoda útakon igyekezett eddig a mi Nemzetünk a 
maga Nyelvét nagyobb tekélletességre vinni.

Némelylyek magoktól egész Magyar Könyveket írtak. Mások 
idegen Nyelven írt Könyveket fordítottak Magyarra. Erre a ket
tőre lehet minden eddig való igyekezetünket vonni. Mind a két 
rendbéliek vagy született Magyarok, vagy tsak Magyar Országi, 
de idegen nyelvű Emberek. És ismét ezek is, vagy a Nyelvnek fon- 
damentomiról beszéltnek, vagy azokat már fel vetvén Tudományra 
és Mesterségre tartozó dolgokat adnak elő. Mind ezekről egyen
ként és rövideden így értek.

A Magyar A u c t o r  ok, szerzők, vagy Könyvirók, a kik leg 
kevesebb számúak, meg kell vallani, hogy a Vallásbéli és Erkpltsi 
Tudományokbann, nem külömben a Históriákbann is eleitől fogva 
elég szerentsés és hasznos munkát tettek. De egyéb Tudományok- 
bann ha jók is a |21] munkák magára a dologra nézve: mind az 
által, vagy a sok idegen, leg inkább pedig Deák szók miatt az egy- 
űg-yű, de olvasni, és tanúlni szerető emberekre nézve érthetetlenek, 
sőt magok a szerzők panaszolkodnak, hogy ezt vagy amazt Magyar 
Nyelven ki nem tehetik: vagy magok a szerzők olylyanok, hogy, a

1 II. József.
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Nyelveknek természeteket meg nem külömböztetvén, az idegen 
Nyelvek’ tanúlásával a magokét egészen el rontották.

Egyik rendbéliek sem értik a leg főbb tzélt, a közönséges 
hasznot. Mert, vagy tudós, vagy tudatlan emberek kedvekért ír
nak. Ha tudósok’ kedvekért: jobb volna Deákul írni, mert tudós 
ember, Magyar Országon nints, a ki Deákul nem tudna, és egy- 
szer’s mind idegen Nemzeteknek is használhatnának, s magoknak 
azok előtt ditsősóget nyernének. Ha tudatlanok kedvekért: úgy 
épen a falra hányják a borsót, a mint Magyar példa beszédbenn 
szoktuk mondani. De nevezetesen a kik jó Magyarok volnának, ha 
idegen Nyelveket nem tanultának volna, vagy talám szebbnek, 
jobbnak, s fontosabbnak tartják a dolgok’ ki mondását, ha idegen 
Nyelvek’ természetéhezz alkalmaztatott beszéddel élnek, az ilylye- 
nek valóságos Nyelv rontok, és meg érdemelnék, hogy nékiek hall
gatás parantsoltatnék, ha tsak addig is, míg Magyarul újra meg 
tanulnának.

A született Magyar Fordítókról hasonló képen ítélek, mint a 
szerzőkről, tsak azt az egyet teszem hozzá, hogy ezeknek munkó- 
jok anynyibann dítséretes, a menynyibenn igyekeznek szívesen az 
idegen Nyelveken írt jó féle munkákat [22] közönséges hasznúkká 
tenni, sőt gyakorta mind szókat, mind ki mondásokat olylyanokat 
tanálnak fel, a melylyek a dolgot ki teszik, és a Magyar Nyelv 
természetével meg egyeznek. De itt is tsak olylyan született Ma
gyarokat értek, a kik még a magok Nyelveket el nem rontották.

Mit mondjak azokról, a kiknek született Nyelvek nem a Ma
gyar, hanem más idegen Nyelv, még is Magyar Fordítósokat mer
nek tenni1? Az ilylyenek, vagy nem tudják, vagy tudják bizony
nyal a Magyar Nyelvben való erőtlenségeket. Ha nem tudják: 
magokra nézve menthetők, de tsak ugyan másokra nézve kárt 
tesznek; nevezetesen az okos és értelmes embereknek boszszúságot 
okoznak. Ha tudják: Nyelv gyalázók, és egyéb képen ki nem ment
hetném őket, hanem hogy a nyerekedésre, vagy talám az élődésre 
is ennél könynyebb módot nem találnak. De én azt tartom, hogy 
nem jó élet’ módja az, a melylyel az ember egész Nemzetet bosz- 
szont, és gyaláz- Vágynak ennél ártatlanabb nemei is az életnek. 
És, a ki Könyv fordításra meri magát adni, el tud az élni más 
képen is. Vagy leg alább, ha tsak ugyan nagy kedve van valaki
nek, a ki nem született Magyar, a Fordítóshozz, a melyly magá- 
bann dítséretes dolog, miért nem közli a maga fordítását, minek 
előtte nyomtatás alá adná, okos és érdemes Magyar Emberrel? 
így mind magának; mind a Hazának hasznot tehetne, másoknak 
is bal ítéleteket el kerülhetné.

Sokakat talám az is meg zavar, hogy két vagy három nyelv- 
benn is egy formán neveltettek, a [23] honnan azt gondolják, hogy 
mindenikbenn egy egy arányzó erejek vagyon. Igen ritka példa ez, 
hogy sok nyelvet, és mindeniket tekélletesen tudjon az ember, ha 
mindenikbenn benne neveltetett is. Sőt úgy tapasztaljuk többnyire, 
hogy vagy egyikét jobban érti a többinél, vagy egyikét sem tekél
letesen. A ki úgy hiszi, hogy három nyelv közül mindenik született 
nyelve, álljon tsak azon három Nemzetbéli, három külömböző, de
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mind értelmes Ember’ elejébe, be széli jen mindenikkel a maga nyel
vén, és kérjen tölök maga eránt egyenes ítélet tételt, majd meg 
látja, hogy, ha egy kedve szerint széli is, a többi hibákat talál 
benne.

Ha Tudomány és Mesterségbéli Könyveket nehéz a mi Nyel
vünkön írni, hát még magára a Nyelv’ természetére tartozókat? mi 
neműek a szó magyarázó, és Nyelv tanító Könyvek, L e x i c o n o k ,  
és G r a m m a t i c á k .  Ezeknek írásáhozz Ítéletem szerint épen 
nem kellene fogni senkinek született Magyar Emberen kívül, mert 
ezek a Nyelvnek kútfejei: a melylyek ha zavarosak, senki azok
nak folyamatjaikból is soha tisztán nem merít.

Mind az által, o fájdalom! a mi Nyelv tanító Könyveinket 
többnyire idegen Nemzetek írják. «Itt romlik meg leg jobban a 
Magyar Nyelv. Ez az az első lépés, a melylyet a ki el téveszt, az 
egész házban botorkázik. Dítséretes dolog magábann idegen Nyelv
nek elő menetelén igyekezni, szint’ úgy mint a más nemzetű Magyar 
Fordítókról mondottam; de annak Regulákat szabni Forrná-[24]kat 
önteni, (meg botsáson minden Betsűletes Ember) még attól sem 
mindeniktől telik, a ki azt a Nyelvet az anyja tejével együtt 
szíttá be: anynyival is inkább nehéz olylyantól várni, a ki azt 
mesterséggel tanulta, hanem ha holt Nyelv, a melylynek minden 
részeiről tekélletes ítéletet senki nem tehet.

Arra tehát, hogy valaki Magyar Nyelv tanító Könyvet írhas
son, leg először meg kívántatik ugyan, hogy maga született 
Magyar légyen. Mind azonáltal még ez nem elég. Hanem kell 
annak több Nyelveket is érteni, még pedig nem tsak a Magyar 
Nyelvvel hasonló, hanem attól külömböző természetűeket is: tsak 
hogy maga is olyly Egyenes ítélet tétellel, és meg válosztó Tehet
séggel bíi-jon, hogy azoknak természeteket öszve ne zavarja. Min
den Nyelv különbözik a tóbb1 Nyelvektől, a ezó öszve rakatás- 
bann, a dolog ki mondásábann, és a köz szóllás’ formáibann: in 
c o n s t r u c t i o n i b u s ,  p h r a s i b u s ,  e t  i d i o t i s m i s .  Jó hát 
annak több Nyelveket is tudni, a ki a magáénak természetét jól 
ki akarja tanúlni. Mert a külömböző dolgoknak természetek job
ban ki tetszik, ha egymással egybenn vettetnek.

Nevezetesen, a ki a Magyar Nyelvet akarja jól lábra állítani, 
kell annak a Napkeleti Nyelvekhez« is tudni, a melylyek minden 
Európai Nyelvektől sok képen különböznek. Mert a Magyar Nyelv 
is valósággal Napkeleti Nyelv, és a Nemzetségek’ vándorlásakor 
jött által Európába.

De mind ezek mellett is meg kívántatik, hogy a ki egy míve- 
letlen Nyelvnek G r a m m a  ti c á t  [25] akar írni, ne akkor gondol
kozzék először annak Reguláiról, mikor a Könyv írásra a pennát 
kezébe veszi. Hanem már annak előtte gyakorlottá légyen magát 
sok féle kimondásoknak egybe vetésében, meg külömböztetésé- 
ben, és azoknak, amelylyekbenn külömböző mondások egymás- 
hozz hasonlítanak, meg választásában!], s feljegyzésében. Innen 
fognak osztán származni a Regulák, és azoknak Ki fogásaik, 
melylyek közül mindeniket mentői kevesebbre leheti jó móddal

1 Sajtóhiba e helyett: többi.
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szorítani, annál tökéletesebb a G r a m m a t i c a .  Mert mit használ 
az olylyan Nyelv tanító Könyv, a melylyet míg az ember meg 
tanúi, addig magát az egész Nyelvet a tsupa gyakorlásból, minden 
elme törés nélkül, meg tanulhatja? Az olylyan G r a m m a t i c a  
tsak kín és idő töltés.

A Vers írásról itt nem is szóllok, ámbár az is némű tekintet- 
benn része a G r a m m a t i c á n a k .  Mert míg a dolgokat fontos 
és elmés szókkal ki nem tudjuk tenni, addig sem a Mértékes, sem 
az egy végű versekbenn tekélletesek nem lehetünk.

Igen meg tsalatk óznak, a kik azt tartják, hogy a Vers írás leg 
alkalmatosabb Eszköz a Nyelv gyarapítására. A Vers írás az 
Elmét élesíti, de a Nyelvet nem formálja. Nagy szorúltsága 
vagyon akkor a P o e tá n a k .’mikor neki szót kell formálni. És, 
mint hogy a Vers írásnak tzélja az, hogy a maga kedvelltetésévei 
az elő adatott igazságokat érthetőkké, s mindenek előtt kellemete- 
sekkó tegye; azon is kell a P o é t á n a k  mindenkor igyekezni, 
hogy a bé vett szókon kívül másokkal ne éljen, és az igazságok' 
értelmét, ki [26] keresett és szokatlan szókkal meg ne homályosítsa.

Utoljára lássunk a szó magyarázó Könyvekről, melylyek 
olylyanok a Nyelvbenn, mint a számok a Számvetésben. S ugyan 
azért az ilylyen Könyvekről leg elől kell vala szóllanom; de ezek- 
benn még eddig leg kevesebb igyekezetét mutatta a mi Nemzetünk: 
én pedig legnagyobb igyekezeteinken akartam a dolgot kezdeni.

Egy. tekélletes Magyar L e x i c o n ’ írására egy ember épen 
nem elégséges. Mert hol vagyon az, a ki minden Tudományokbann. 
Kézi Mesterségekbenn, Hivatalokbann, Életnek Nemeibenn olyly 
jártas, és gyakorlott légyen, hogy mindent a maga nevén tudjon 
nevezni, és minden dologról úgy szólljon, mint az, a ki azt a Mes
terséget leg tekélletesebben érti? Ezen kívül hány Tudomány 
vagyon, melyly Magyar Nyelven nem taníttatik? hány kézi 
Mesterség, a melylyet vagy épen nem esmér a Magyar, vagy, ha 
meg vagyon is az Országbann, nem Magyarok, hanem idegen nem
zetek űznek közöttünk? Mind ezekre tartozó dolgok, eszközök, szól- 
lásnak formái, nintsenek a mi Nyelvünkön.

Azt lehetne itt mondani, hogy a melyly Mesterségek nintse
nek közöttünk, azoknak neveikre és szavaikra nintsen is semmi 
szükségünk: hanem várni kell, míg ez, vagy ama’ Mesterség 
bó jő közinkbe, mindjárt fel fogják magok a Mester Emberek a 
nékiek szükséges neveket és szókat találni. [27]

Ügy! de a’hol a Tudományok virágoznak, tanítják ott a Ter
mészeti Dolgok és a Kézi Mesterségek’ H i s t ó r i á j á t  is, és 
nem tsak azokról kívánnak valamit tudni s beszélleni, a melylyek 
közöttünk vágynak; hanem azokról is, a melylyek más Országok- 
bann esméretesek. Mind ezekre pedig szók kellenek, hogy rólok 
írhassunk, beszéllhessünk, ha szinte magunknak Természeti vagy 
Polgári Okokra nézve nem lehetne is reménységünk, hogy valaha 
azoknak a dolgoknak gyakorlására ki terjeszkedhessünk. A példák 
véghetetlenek, Nagy Uraknak, nagy tapasztalásig és gondolkozás
hozz szokott Elméknek írok, a szót nem szaporítom.
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Tovább megyek. Egy ilylyen kívánságomszerint való Magyar 
L e X i c ο n t, egyet értő és egymás kezére dolgozó több Tudós 
Emberekre kellene bízni. Ha egyen egyen, ki ki maga kényére, 
dolgoznék benne, így az ő Munkásokat el rontanák. Egyik egy 
képen, másik más képen tenné ki ugyan azon szót, és mások ismét 
sóba se tudnák, melylyikhezz tartsák magokat. Ennek a zűrzavar
nak el távoztatására szükség volna, hogy a L e x i c o n ’ írásában 
fáradozó Tudós Embereknek meg egyezésekkel ki adatott Mun
kásokat tartoznék minden Hazafi bé is venni, és ne lenne szabad 
senkinek más szókkal élni a L e x i c o n ’ szavain kívül.

Ugyan ezekre lehetne bízni a G r a m m a t i c a ’ ki dolgozását 
is, a melylyet kétféle formábann tsinálhatnának; egyiket az Osko
lák’ kedvéért, másikat bővebbet a meg ért elméjű em-[28]berekért, 
a kik a magok Nyelveket tekélletesen és okaival együtt kíván
nák tudni.

A MAGYAE TÁRSASÁGNAK FEL ÁLL1TTATÁSA IRÁNT
VALÓ SZÓ.

Mind ezeket együtt vévén könynyű által látni, nem tsak azt, 
hogy a mi Nemzetünk a maga Nyelvének öregbítésébenn, és pallé- 
rozásábann még ez ideig nem járt egyenes úton: hanem azt is, 
mi volna arra a leg egyenesebb út. és a leg tekélletesebb eszköz: 
Tudni illik, EGY TUDÓS MAGYAR TÁRSASÁGNAK FEL 
ÁLLÍTTATÁSA, a melylynek egyedül való dolga a lenne; hogy 
a mi Nyelvűnket minden tudva lévő dolgokra ki terjeszsze, annak 
szobásának formáit ki pallérozza, vagy újakat is, a dolgoknak, 
és a Nyelvnek természetéhezz alkalmaztattakat találjon, s maga 
mind a Forditásokbann, mind egész Munkák’ Irásábann, az egész 
Magyar Hazának példát mutasson.

Tudom, hogy ez a Király’ meg egyezése, és az Ország’ költ
sége nélkül meg nem készülhetne. De a Hazának Fő Rendei azt 
mindenikét meg nyerhetnék és véghezz vihetnék. Ugyan fel 
lehetne e tenni, hogy ez a Nemzetek’ Atyja, és Fejedelmek’ Példája, 
Felséges Második József Tsászár és Király, a ki mindent, valami 
a virtushoz közelít, szeret és előbb mozdít, az Ország’ Fő Rendjei
nek Hazáj okhozz s Nemzetekhezz való ilyly szives és okos buzgó- 
ságokat helybenn nem hagyná, sőt maga Királyi Hatalmával is 
ezen [29] köz jóra igyekező tzélt nem segítené1? És mi illenék 
inkább az Ország’ Nagyaihozz, kik ennek a ditsőséges dolgokra 
termett. Nemzetnek hatalmas Oszlopai, mint a Haza’ Boldogságát 
s Ditsőségét e részbenn is egybe vetett vállakkal munkálódni? 
Bizonyára a következendő Maradék az Országnak mostan élő Fő 
Rendjeinek idejeket mindenkor úgy fogná nézni, mint a maga 
Boldogságának E p o c h á j á t ,  kezdő idejét. Sőt a mostaniak is, 
a kik ezen hasznos Munkának gyümöltseibenn még magok része
sülhetnek, tudom, a Hazának ilyly Nagy Jóltévőit velem együtt 
az egekig emelnék.
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A TÁRSASÁGNAK RENDTARTÁSAI ÁLTALJÁBANN.
A Király akaratján, a Fő Rendek’ munkás igyekezetén, és az 

Ország’ költségén kívül, mik kívántatnának még meg egy ilylyen 
Magyar Társaságnak jó móddal való Fel állittatására, szabad 
légyen ez iránt is tsekély értelmemet elő adnom. Itt a Frantziákat 
sokkal ditséretesebben követhetnők, mint a testnek ékességére tar
tozó némelyly találmányaikbann. Mert a melyly A e adóm i á t 1 
Párisban a Frantzia Nyelvnek elő menetelére, először néhány 
Tudós Emberek 1629 annak utánna 1635 esztendőbenn C a r d i n a 
l i s  R i c h e l i e u  XIII. Lajos Király’ meg egyezésével jobb kar- 
bann helyheztetett, annak köszönhetik egyedül a Frantziák, hogy a 
maga született Nyelveken mindenféle Tudományokat tanulhatnak, 
és a melyly időt az előtt idegen Nyel[30]vek’ tanulására veszte
gettek, azt mindjárt dologra és valóságra Fordíthatják. Egy 
szóval, nintsen már ma semmi, a mit a Frantzia a maga Nyelvén 
ki ne tehessen. Nints Tudomány vagy Kézi Mesterség, a melyly- 
nek le írása Frantzia Nyelven nem volna. És ámbár ezt írja egy 
Frantzia szerző, G v i 1 1, T e mp l e , 1 2 E s s a i s  de la P o e s i e ,  hogy 
ennek az A c a d e m i á n a k  Fel állíttatásábann R i c h e l i c u n e k  
a lett volna fő tzólja, hogy a Frantziák nagyra született Elméiket 
az Ország’ dolgaitól el vonja: mind az által ezzel a tselekedettel 
meg betsülhetetlen hasznot is szerzett egyszer’s mind az Országnak.

Ennek az A c a d e m i á n a k  a Magyar Társaság’ Fel állítta- 
tásában is haszna vehető Rendtartásai közé számlálom: hogy 
annak meg határozott számú, bizonyos fizetésű, és különös jusok- 
kal bíró Rendszerént való Tagjai légyenek: egy minden fertály 
esztendőbenn változó P r a e s e s  ek vagy D i r e c t o r  ok, egy 
állandó S e c r e t a r i u s o k  rendeltessék: Gyűléseiknek helye, ideje, 
módja meg határoztassék: legyen különös Könyv nyomtató Mű
helyek, Könyvtartó Házok: minden esztendőbenn valamelyly Mun
kára Jutalmak tétessenek: ezen kívül légyenek Betsűletbéli Tagok 
is, a kik tsupán tsak a betsűletért a Társaság’ dolgait előbb 
mozdítsák: s ha mi még e’féle minden A c a d é m i á k k a l  köz 
Rendtartások találtatnának. [31]

A TÁRSASÁGNAK RENDTARTÁSAI KÜLÖNÖSEN 
A SZEMÉLYEK’ MEG VÁLASZTATÁSÁRA NÉZVE.

De nevezetesen a fel állittatandó Magyar Társaságban a sze
mélyek Meg választására nézve szükségeseknek tartanám e’ követ
kezendő dolgokra figyelmezni.

I. Mint hogy ez épen nem hitre tartozó dolog, itt minden 
Vallásbéli különbséget félre kellene tenni, hogy az e’féle személy 
válogatás miatt a Nyelv s a Haza ne szenvedjen. Sőt nem volna 
helytelen az egyenlőséget is bé hozni, hogy így azok is, a kik a

1 Néhány író baráti szövetségéből keletkezett a herceg Richelieu (Armand. 
Jean du Pleseis) kardinális és XIII. Lajos mindenható minisztere által (1585— 
1642) pártfogolt A c a d e m i e  F r a n c a i s e ,  amely működését 1635-ben kezdte meg.

2 Valószínűleg Temple, sir William (1628—1799) angol diplomata és író, 
akinek művei franciául is megjelentek. E művét nem tudtam megállapítani.
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teher’ egyenlőségén az Ország’ és a Király’ Jótéteményeibenn is 
egyenlő részesülésre való jusokat fundálják, itt mind a terhet, 
mind annak jutalmát együtt vehetnék. És ha ugyan bennek valami 
elmebéli tehetség, ha Hazájokhozz igaz buzgóság találtatik, itt 
mutatnák ki; ha pedig nem, ez lenne ő ellenek tsalhatatlan örökös 
tanú bizonyság.

II. A Magyar Nyelvbenn az Országnak külömbözö részeihezz 
képest sok képen külömbözö beszédnek módja, d i a l e c t u s ,  ter
mészet szerint azt kívánja: hogy a Társaság’ Tagjai az Ország
nak minden nevezetesebb részeiből választassanak. Mert a mint 
néinelyly dolgok találtatnak egy részen, a melylyek más részén 
esméretlenek: úgy azoknak a dolgoknak neveik s azokhozz alkal
maztatott szénásnak formái is nem mindenütt egy aránt esmére- 
tesek. Itt Magyar Országhozz az Er[32]délyi Nagy Fejedelemsé
get is hozzáértem, és különösen a Székelyeket, a kik régibb Magya
roknak Maradéki lévén talán sok előttünk esméretlen dolgokbann 
el igazíthatnának benünket.

III. Mivel minden ember, ha annál tudósabb is, egy vagy két 
Tudománybann mindenkor erősebb, mint egyebekbenn; arra kel
lene vigyázni, hogy egy Tudomány se lenne olylyan, a melylybenn 
illendő erejű ember kettő vagy három is ne találtatnék a Társa
ság’ Tagjai között, hogy így, a mit ezek különösen ki dolgoznának, 
az bátran mehetne a Társaság’ Gyűléseibenn közönséges ítélet 
tétel alá.

IV. Hogy pedig a Személyek ne anynyira mások ajánlásával, 
mint azoknak minémüsógeik iránt való bizonyos meg győződés- 
sel választatnának, adna az Ország ki olylyann M a t é r i á k a t ,  
vagy Kérdéseket, a melylyeknek ki dolgozása meg mutatná, kibenn 
mi lakik, mind a dolog eránt való helyes ítélet tételére, mind 
pedig az igaz Magyarságra nézve. És ebbenn Bíráknak természet 
szerint az Ország’ Fö Kendjeinek kellene lenni.

A TÁRSASÁGNAK MUNKAI.

A Társaság’ Munkáit közönségesen a mi illeti, mint hogy ez 
a Társaság leg egyenesebben ugyan a Magyar Nyelvnek, de követ
kezés képen a Tudományoknak elő menetelére is tzélozna, és nem 
tsak példát kellene néki az egész Hazának [33] mutatni, hanem a 
Nemzetnek beszédébenn és írásbann való tehetségét is mint egy 
kézen fogva vezérelni és kormányozni; ehez képest szükségesnek 
tartanám még e következendő dolgokat is gondolóra venni.

I. Hogy valami a Nyelvnek Fundámentomit illeti, minéműek 
a L e x i c o n ,  és G r a m m a t i c a ,  mind annak készítésére egyedül 
a Társaságnak kellene jusának lenni; úgy mind az által, hogy 
szabad lenne akármelyly Érdemes Tudós Embernek a maga vizs
gálódásait és gondolatait a Társaságnak által küldeni: sőt ugyan 
kérettetnének az Országnak minden Tudósai, hogy a magok gon
dolataikat a Társasággal közleni ne sajnálanák.

II. A Magyar Nyelven íratott Könyvek’ Recensiója is a 
Társaságot illetné, melylyet akár minden hónapbann, akár tsak
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minden fertály esztendőbenn Szakaszonként ki botsáthatna. Ez az 
egész Nemzetre nézve igen nagy hasznú Munka lenne. Mert a ki 
jött Könyveknek sommás elő adásából minden ember tudhatná, 
minek vehetné hasznát, és mi lenne az ö tzéljára való: holott most 
a Könyvek’ titulusa sokakat meg tsal, és azoknak olvasása meg 
bánatja vélek a vételt. Ezen kívül a Könyvekbenn lévő hibáknak 
fel fedezése, mind a Könyvírónak, mind ö rajta kívül másoknak 
is tanúság, és ösztön gyanánt fogna szolgálni, hogy azutánii 
magokat az a’féléktöl ójják, és jól meg hányják vessék azt, a mit 
viliág [34] elejébe akarnak botsátani. Ellenbenn, ha meg dítsér- 
tetik valamelyly Könyv, kivált egy Nagy tekéntetű Tudós Társa
ságtól, lehetetlen, hogy a természettől belénk oltatott ditsőség’ 
kívánása a Könyv írónak szívébenn az által ne éledjék, a melyly 
ötét több olyly jeles Munkák’ készítésére is bizonynyal fel serken
tené. így  a Nyelvvel együtt a Tudomány is nevekednék, és a 
mellett nem borítaná el a Hazát a sok haszontalan Könyvek’ 
özöne, a melylybenn némelyly Országok már szinte fuldaklanak. 
Hogy pedig a Társaság ebbenn a Köz Jóra tzélozó Munkábann 
az új Könyvek’ meg szerzésével ne terhelődnék, lehetne olyly 
rendelést tenni: hogy a kinek költségén ki nyomtatódik a Könyv, 
már az akár Könyv nyomtató, akár maga a Szerző volna, tartoz
nék abból leg elsőbben is a Társaságnak három vagy négy Nyom
tatványt be adni, melylyek közül egy a Társaság’ Könyvtartójá- 
bann maradna, a többi a E e c e n s e n s e k k ó  lenne.

III. A melyly Munkák a Társaságtól jutalmat fognának 
nyerni, azokat a Társaság ki adhatná a maga Nyomtató Miihe- 
lyébenn. És ez is, ki nem lehet mondani, melyly nagy ösztöne 
lenne mindeneknek a Tudós Munkák’ írására.

A Magyar Társaságnak különös Foglalatosságairól, s azok- 
bann megtartandó bizonyos Regulákról, még mind ezeknél sokkal 
többet lehetne beszéllenem; de a környűi állásoktól várok, míg 
azoknak helyek s idejek lészen, hogy a fel[35]hőkbenn ne láttas
sam várakat építeni. Különben is, ha e’ tsekély Tudósításnak 
foganatja nem lenne, az egész épületnek ki dolgozása hijábann 
való volna. Tsak a leg közönségesebb Hasznait említem hát még 
utoljára az eddig le beszéllett Magyar Társaságnak.

A TÁRSASÁGNAK HASZNAI.

I. Leg főbb Haszon az, hogy a Nyelvnek elő menetelével 
együtt a Tudomány is az Országnak minden rendű lakosaira ki 
terjed. A melylyel nem az a tzélom, hogy személy szerint minden 
Hazafi tudós légyen; hanem hogy a leg együgyiibb rendű és sorsví 
emberek is a magok elmebéli tehetségeket az Emberi Társaság’ 
javára fordíthatnák. Ó! melyly sok talentomok hevernek most a 
porbann, a melylyek, ha született nyelveken formáltathattak volna, 
a Hazának boldogságát nagyobb mértékbenn nevelhetnék.

Azt mondják a P o l i t i c u s o k ,  hogy az Ország’ boldogsága 
a népnek sokaságától függ. De mit használ az a sok, ha vagy mind 
szegény, vagy nagyobb része tudatlan1? A szegénység és a tudat
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lanság egy húron pendiil. Sőt mindenik ki terjed a másikra. Mert 
amaz a testet, ez a lelket illeti: a kettő pedig mind jót mind 
gonoszt együtt érez. És így szint’ olylyan boldogtalan az a nép, 
a melyly tudatlan: mint a melyly szegény. Tudatlannak kell pedig 
annak a népnek lenni, a melyly a maga tulajdon nyelvén a maga 
boldog L36]ságára tartozó dolgokat nem tanulhat ja. És ismét azo
kat tanúlni olyly nyelven lehetetlen, a melyly a Tudományok elő
menetelétől meszsze el maradt.

A Tudományok’ virágzásával egybe köttetett Haszon volna 
még az is, hogy így az egész Nemzetnek Serénysége, I n d u s t r i a ,  
fel ébredne. A sok heverő Jó Elmék mind találnának magoknak 
dolgot, és. mint a hangyák a hangya bolynak rakásábann, úgy 
ezek a köz jóbann fáradhatatlanak volnának. Az anyátlan méh 
íutos széledez mindenfelé; de sem lépet nem rak, sem mézet nem 
hord: vagy ha valamit dolgozik is, minden munkája tsupa zűr
zavar. De mihelyt anyát ád néki az ember, mindjárt rendesen 
kezd folyni a munka: szaporodik a lép, szaporodik a méz is. 
Ilylyen anyátlan méhezz hasonlók voltak még eddig a Magyar 
Írók, meg is tetszett a Munkájokbann. De adjon tsak nekik anyát 
az Ország, állítson egy Magyar Társaságot, a melyly az ö Munká- 
jokat igazgassa, mindjárt meg jön azok között is a Serénység, a 
Rend, és a várt Haszon.

II. Második tetemes Haszna ennek a Társaságnak a Királyra 
és az Országra nézve e’vólna: hogy minden ember igyekezvén a 
ki botsátandó Magyar Munkákbann a maga elmebéli tehetségeit 
nyilván valókká tenni, a Fejedelem és a Haza előtt esméretessé 
lenne kinek mibenn vagyon leg több ereje; és így minden féle 
Hivatalokra ki le[37]hetne a leg alkalmatosaid) személyeket min
denkor választani. E volna az igaz és helyes személy válogatás, 
a melyly sok haszontalan kenyér evőitől meg mentené a Hazát, 
vagy inkább azokat is, a kik eddig nem egész Haszonnal munká- 
lódták a Köz Jót, kénszerítené, hogy magokat arra alkalmatosab- 
bakká tegyék.

III. Hát ha még idővel ez a harmadik Haszon is hozzá járúlna, 
és a fel tett tzél valósággal úgy is kívánná: hogy mind a Törvény 
Könyv’ született Nyelvünkre fordittatnék, mind a törvényes dol
gok Magyar Nyelven folytattatnának.

Nints annál nagyobb iga a Magyar Nemzeten, mint hogy 
annak nagyobb része nem tudja, mitsoda Törvények által igazgat- 
tatik, és hogy az ö jószágának s világi javainak dolga idegen 
Nyelven foly, a melylyet ö nem esmér, és a melyly miatt maga 
is a törvényes igazság előtte gyanús. De talám nem is esne anynyi 
per vesztés, ha a Magyar a maga Nyelvén törvényezhetnék, mind 
azért, hogy azon a Törvény’ folyamatját s értelmét tekélleteseb- 
ben ki tanúlhatná, mind pedig hogy a Fel peres a maga Prókáto
rát a dolognak mi voltáról jobban tudósíthatná.

A Római Polgári Törvényekhezz leg jobban illik a Deák 
Nyelv, még is azok az Európai Nemzetek is, a melylyek azokat 
meg tartották olyly véggel, hogy, a hol a magok Törvényeik 
bijá[38]nosak, légyen mitsoda Törvényhezz folyamodniok, mi-
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némüek a Spanyolok, Frantziák, Anglusok, Belgák, Németek, nem 
Deákul, hanem a magok született nyelveken folytatják minden 
pereket. Mi pedig Magyarok, a kiknél a Római Törvényeket még 
ebben az esetben sem lehet bévett Törvényeknek mondani, ámbár 
valósággal belőlök sokat vettünk, a magunk Hazánk’ Törvényeit 
Római nyelven írjuk, és Törvényes Dolgainkat is Római nyelven 
folytatjuk.

Tudom, hogy Verbőtzi Magyarra is vagyon fordítva,1 és hogy 
ezen kívül vagyon egy Magyar Versekben- is foglalt sommás elő 
adása. De az az én tzélomra kitsiny dolog. Az egész Törvény 
Könyvnek, az Ország’ Végzéseinek, a Törvény’ Folyamatsának igaz
ság szerint Magyar Nyelven kellene lenni. Mi magunk az Ország’ 
Gyüléseibenn menynyire ragaszkodunk a mi Magyarságunknak 
külső szinéhezz, úgy, hogy oda a Törvény gyanánt való Szokás 
szerint Magyar köntösbenn kell mennünk, Magyar Nyelven szól- 
lanunk; a dolog’ valóságával pedig keveset gondolunk, mert tsak 
ugyan idegen nyelven írjuk a Törvényt, mint ha ugyan szánt- 
szándékkal azon volnánk, hogy ezt az Ország javára tartozó dolgot 
titkoljuk, hogy mentöl kevesebb ember juthasson esméretére.

Ó! bizony lehetetlen, hogy ha Magyar Országnak meg kell 
világosodni, ilyly tsúfos dolognak orvoslására is fel ne ébredjen 
a mi Nemzetünk. És ezen fel tételébenn leg jobb móddal s leg 
rővidebb úton boldogúl, ha egy Magyar Tár[39]saságot fundál. 
Mert ez fogja a Nyelvet alkalmatossá tenni minden dolgok helyes 
elő adására. Ez szab Törvényeket a Nyelvnek, a melylyek szerint 
az Ország is a maga Törvényeit minden lakosainak érthetőkké 
tehesse.

IV. Nagy Haszna lenne idővel a magyar Társaságnak, hogy 
a mi Nyelvünkön ki jövő Tudós munkák a külső Országi Tudóso
kat a magyar Nyelvnek tanúlására ösztönöznék, és így a mi 
Könyveinknek, nem tsak közöttünk, hanem az idegen Nemzetek 
között is kelete lenne. Mert a kik valósággal Tudós Emberek, 
szeretik a Tudományt a maga tulajdon kútfejeiből meríteni, a 
Fordításokhoz/, pedig tsak kéntelenségből ragaszkodnak. így  tehát 
mindjárt meg jönne egy ága a kereskedésnek, a melylynek még 
eddig hire sem volt magyar Országon.

A Könyv árosok szint’ úgy, mint egyéb Kereskedők, egymás
nak rósz szerént partékéval, rész szerint pénzzel fizetnek: és két 
egymással kereskedő Országok közűi az a boldogabb, a melyly a 
másiknak több partékét ád, és kevesebb pénzt fizet. Nem nagy 
gazdaság tehát, mikor valamelyly Ország más Országoktól parté- 
kákat vészén, és azért tsupa kész pénzt ád, kivált, ha a kereske
désnek más ágaival ki nem pótolhatja ezt a hibát.

Ebbenn az esetbenn vagyon pedig magyar Ország a Könyvek’ 
dolgára nézve. Igen ritkán nyomtatódnak itt olylyan Könyvek, a 
melylyek [40J más Országokbann is kelendők volnának. Mert, 1 2

1 Weres Balázs fordítása: Magyar Decretum 1565-től sok kiadásban.
2 Szentgáli N. Ferenc: Werbőczy István Törvénykönyvének Compendiuma 

közönséges magyar versekbe foglalva, Kolozsvár, 1701. évi kiadás.
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ha Deák Könyvek, azoknak sokkal szebb s jobb ki adásai találtat
hatnak másutt; ha magyarok, úgy senki reájok se néz.

Igaz, hogy iní a Könyvekért magyar Országi, vagy leg fel
jebb Bétsi Könyv árosoknak fizetünk, és talám azért nem tűnik 
szemünk elejébe a tetemes kár. De meg kell gondolni, hogy a mi 
pénzünkkel az ide való Könyvárosok, a L i p s i a i ,  F r a n k f u r t i ,  
G ö t t i  n g a i ,  K o l m á r i ,  L i ο n i, P á r i s i  Könyvárosoknak fizet
nek: és így, valamenynyi idegen Országi Könyv bé jön a mi 
Hazánkba, annak az ára mind ki takarodik az Országból, ki vévén 
tsak azt a kevés nyereséget, a melylyet magának az ide való 
Kereskedő azokon fordít. Más volna, ha még is valami más keres
kedésnek nemével azt a pénzt, vagy még annál is többet, az Or
szágba vissza téríthetnénk. De mikor a melyly kereskedéseink az 
előtt voltak, azok is haldokló félbenn vágynak, látni való dolog, 
hogy a Könyvek szerzésében Magyar Ország minden módon veszt.

Ellenbenn, ha egy Magyar Társaságunk volna, a melyly a mi 
Nyelvünkön a Tudományokat lábra állítaná, kevesebb idegen 
Országi Könyvre volna szükségünk, s a mieinken is kapnának más 
Nemzetek. Ne gondolja senki lehetetlennek, hogy a Magyar Nyelv’ 
tanulására adnák magokat a külső Országi Tudósok. Mert most is 
tudok nagy tudományé, és igen nevezetes Né[41]met Országi 
Embert, a ki a Magyar Nyelvet szorgalmatosán tanúlja tsak azért, 
hogy a mi Hazánk’ Történeteit tekélletesen tudhassa.

Az utánn, ha a Németek Frantziául, a Frantziák Anglusúl s 
Olaszúl meg tanultak, hogy ezeken a Nyelveken írott Könyveket 
meg érthessék, miért nem Magyarúl is ha egyszer látják, hogy ez 
a Nyelv nékiek a reá tett költséget s fáradságot haszonnal viszsza 
téríti? Ollyanok ezek a Tudományon kapó s meg világesittatott 
értelmű Nemzetségek, mint a jó féle méhek, a melylyek minden
féle füveket meg szoktak keresni, hogy a leg, alkalmatosabb virá
gokból a magok mézeket szaporíthassák. És igy’ ez a Vég, ez a 
Haszon az Országra nézve mint egy bizonyos, tsak az említett 
Eszköz ne késsen.

#

Azon talán senki nem fog tsodálkozni, hogy én ezen Gondola
taimat az Ország’ Fő Rendjeinek kívánom szivekre terjeszteni: 
valamint a beteget senki meg nem ítéli azért, hogy, a melyly 
Orvoshozz leg jobban bízik, annak segítségével kíván élni. A kik 
az Országbann leg hatalmasabbak, a kiktől a Király tanátsot kér, 
és a kik által a maga Országát igazgatja a Fejedelem, ezek lehet
nek az ón ítéletem szerint leg hatalmasabb Eszközei a Haza 
boldogságának. [42]

Kiktől is kívánhatná igazabb jussal a Haza, mint a Fő Ren
dektől, hogy a melyly ditsőséget és boldogságot a Királytól s az 
Országtól vésznek, ugyan a Király’ s az Ország’ ditsőségére és 
javára fordítsák? A Fő Rendek közt vágynak a leg jobb Hazafiak. 
Mert, nem tsak akaratjok, hanem tehetségek is volt elejétől fogva 
az Ország’ lakosinak boldogitására. Mikor más alatsonyabb rendű 
Hazafiak nyögnek, sóhajtanak, s panaszaikat egymásnak zokogva

33G róf Széchenyi Is tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t.
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beszéllgetik: akkor a Fő Rendek tanátsot tártnak, böltseségekkel, 
tehetségekkel, sokszor életeknek kotzkára való vetésével is segítik 
az Országot. Hát most, mikor olylyan dolog áll elő, a melyly az 
Országnak szemlátomást való boldogságot Ígér, és ajánl; a melyly 
a Böltseségtől tanátsot, a Tehetségtől munkás igyekezetei érde
mel; a mellett pedig, sem életet, sem betsűletet próbára nem kíván: 
nem de nem egész bizodaloinmal várhatják e velem együtt az 
Országnak minden lakosai, hogy ez a Haza’ boldogságát illető 
dolog ezen az úton kezdődjék, és elő menetelt is ezen az úton 
végyen?

Ezekből ítélje meg az én tzélomat minden, a ki a helyes és 
egyenes ítélet tételt szereti. Nem is kevélység hát bennem, hogy 
ilyly tetemes dologbann az Ország Fő Rendjeihezz folyamodom. 
És ha valami kevélységnek vagyon itt helye, bizony, nem tsak én, 
hanem az egész Magyar Haza kevélykedhetik azzal; hogy az 
Isteni Gondviselés, egyébkor is ugyan, de most kivált képen állí
tott néki olyly Oszlopokat, a mely[43]lyekhezz minden közönséges 
jóra tartozó dolgokbann telylyes bizodalommal lehet. De majd el 
ragad a magam mások előtt való igazítása, holott nékem egyedül 
tsak az Ország’ Nagyaival vagyon beszédem.

Kegyelmes és Nagyságos Uraim! Ha valamelylyik Planéta 
az Égnek elsőbb rendű Tsillagait kérné, hogy állítsanak az ő szá
mára egy Holdat, és nyerjék meg a Naptól, hogy ők ennek az 
új Holdnak a magok ragyogó fényekből illendő világosságot 
adhassanak: azt tartom, mind a Planéta a Tsillagoktól, mind a 
Tsillagok a Naptól, nem tsak a magok kéréseket meg nyernék, 
hanem maga is a Nap az alatta lévőknek ilyly hasznos buzgósá- 
gokon örvendene sőt talám a maga súgáriból is botsátana ezen 
új Holdra, hogy azt az éjjeli homálynak el űzésére annál Alkal- 
matossabbá tehesse. Ki tudja, ha nem ezen az úton nyerték e a 
Naptól, J u p i t e r  négy, S a t u r n u s  pedig öt Holdát?

Kegyelmetek s Nagyságtok most a Hazának szeretetére, Nem
zetek’ javára, s a magok ditsőségeknek örökké való fenn mara
dására kérettetnek: hogy állítsanak egy új Holdat, egy Magyar 
Társaságot, a melyly, nem tsak az Országon fekvő homályt el 
űzze, hanem azt más Nemzetek előtt is fényeskedővé tégye: hogy 
ennek lábra való állítását, s meg fundálását nyerjék ki a. Király
tól, a kinek minden jó dolgok’ előbb mozdítására való kegyes 
hajlandóságát tudja az egész Haza. Fordítsák hát Kegyelmetek s 
Nagyságtok ilyly tekélletes Fejedelem alatt való virágzásokat 
ennek az Ország’ boldogságára tartozó Jónak egy szívvel s lélek
kel való munkálkodására.

Én el hitetem magammal, hogy e dologbann minden jó szivű 
Hazafiak velem egyet értenek. De tudom, meg eshetik az is, hogy 
a kik vagy a Hazának ezt a boldogságot, vagy nékem ezeket a 
gondolatokat írígylik, a fel tett tzélbann sok akadályt és nehéz
séget találnak. Elég az, hogy a dolog magábann jó. az ellen senki 
nem szóllhat, és véghezz is vihető. Itt hát, nem a nehézségek kere-
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sése, hanem azoknak el hárítása eránt kell minden Jó Hazafinak 
szorgalmatoskodni. Külömben is olyly akadályt a dologbann nem 
gondolhatok, a melylyet az Ország Fő Rendjeinek Böltseségek 
s Tehetségek meg nem győzhetne. Ha a dolog módja hibás, ne 
menjen azért az egész tétel füstbe. Ha az épűlethezz való gará- 
ditsok helytelenek, ne romolják azért el maga is az épület.

Én mindenkor, ha kívántatik, kész lészek szavaim magyará
zat jára, gondolatim’ bővebb előadására: de tsak azok előtt, a kik
nek ezen Tudósításomat ajánlom; és tsak úgy, ha bizo-[45]nyos 
jelekből meg érthetem, hogy azoknak kívánságokat s parantso- 
latjokat fogom az által telylyesiteni.

Költ 1781 esztendőbenn.

KEGYELMETEKNEK ÉS NAGYSÁGTOKNAK 
Alázatos Hív Szolgája.

Egy Hazáját s Nemzetét híven szerető Magyar. [46]

32
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E R I G E N D A E

E R V D I T A E

S O C I E T A T I S
H V N G A R I C A E  

ALTERVM ELABORATIVS.

V I E N N A E ,

T Y P I S  I O A N N I S  D A V I D I S  H V M M E L ,
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2.

(Révai Miklós: Planum erigendae eruditae societatis hungaricae alterum 
elaboratius című és 1190-ben közzétett műve.)

EXCELSI PROCERES!
E T

STATVS INCLITI!
Planvm hoc erigendae Eruditae Societatis Hungaricae, con

fectum antea Sermone Patrio, nunc versum Latine, adcuratiusque 
elaboratum, Vestro quoque conspectui humillime substernimus, ea 
prorsus ratione, qua id Excelso Consilio Locumtentiali Regio 
submisse porrectum a nobis est. Cum enim et Vos iterum ac saepe 
imploremus, vt ad Altissimas illas Gratias, quas ab Augusta 
Aula ad erigendum hoc Institutum dudum exoptatum necessarias 
supplices rogamus. Vos quoque Vestrum addatis praesens pat
rocinium, et iiromtam liberalitatem: sane et Vestra admodum 
interest, videre ac scire penitus: quale id sit, quod adeo impense 
Vobis commendatum esse cupimus. Mentem Vos nostram, vt con
fidimus, videbitis in hoc negotio fuisse certe candidam et sinceram, 
non partium, non priuati commodi studio abreptam et corruptam; 
sed tendentem vnice ad augendam et nostris viribus Publicam 
Felicitatem, et ad noua addenda Patriae charissimae ornamenta. 
Ad tantam hanc rem, grauem omnino et arduam, Vestris etiam [3] 
studiis prouehendam addet Vobis animos dulcis Patriae amor, 
sanctior ille ignis, quo non degeneres, sed vere nobiles, et excelsae 
animae solent inflammari. Addet Vobis animos suauissima illius 
solatii ac voluptatis praesensio, et, vt eo vtar, quidam quasi prae- 
gustus: qua Vos olim esse quam iucundissime perfundendos 
certum est, cum illos, quos haec erigenda Societas adlatura est, 
Patriae fructus, et Vestra videbitis collata opera esse productos.

VESTRI NOMINIS
Aeterni Cultores,

S e r v i  H u m i l l i m i ,
Huius Salutaris Instituti Potissimi Promotores. [4]
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P L A N V M
ERIGENDAE

ERVDITAE SOCIETATIS
HVNGARICAE

A L T E R V M  E L A B O R  A T I  VS.

INGRESSVS ET OPERIS RATIO.

Propensam Clement. Regis Nostri Mentem in Natiuam Lin
guam nostram Hungaricam, eamque erigendi certam adeo et 
seriam Voluntatem, iam in ipso Regiminis felici aditu luculenter 
probarant edita complura augusta omnino et grauia testimonia. 
Notissima est illa Paterna Declaratio; Sacratissimam Maiestatem 
Regiam cupere vehementer, v t Linguae Hungaricae, veluti iri hoc 
Regno reipsa Maternae, praecipua haberetur Ratio: ob eamque 
rem ad huius Culturam et Propagationem, praecipue in iis Locis, 
vbi nunc plura Idiomata vigent, conuertendas esse curas*) [5] 
Notum et illud est, Gentique nostrae mirificum adtulit solatium: 
Eandem Sacratissimam Maiestatem Regiam benigne constituisse, 
vt Regii Principes ediscendae Linguae Hungaricae sedulam 
seriamque darent operam.

Quibus omnibus resuscitatum est desiderium, praecipue in 
animis Scriptorum Patriae, optatae dudum Eruditae Societatis 
Hungaricae: cuius Officium et Labor esset, Linguam et Sermonem 
Hungaricum excolere, augere, perpolire, eumque sensim modis 
omnibus ad Scientias et Artes, Negotiaque Publica accommodare; 
vtque hanc tandem Societatem erigendi, vera et certa esset, Altis- 
simaque Auctoritate firmata Facultas, hanc primum omnium 
quoquo modo exorandam esse putauit Scriptorum illorum Pars 
potissima. Cuius demum rei haec inita est ratio: vt iidem Scrip
tores supplices confugerent ad Serenissimum Principem Regium, 
LEOPOLD VM ALEXANDRVM; vti Is, pro sua in Gentem 
nostram singulari propensione, promouendo huic Instituto Pro
tector esse non dedignaretur.

Passum hunc feliciter esse factum probant illae factae deinde 
Benignae Ordinationes Regiae, quas per Excelsum Consilium 
Locumtenentiale Regium [6] communicatas acceperunt iidem 
praecipui huius Instituti Promotores, animusque illis additus est. 
Ad, praeter Responsa demisse reddenda ad Puncta ab Excelso hoc

* Verba haec exscripta sunt ex Intimato Excelsi Consilii Locumtenentialis 
Regii, quo Altissima Mens Regia, de Scholis quidem omnibus, hic tamen, vbi 
ista leguntur, praecipue de Nationalibus certius definiendis vel interim exposita 
est, dum quidpiam quoad cunctas Publicae Educationis Partes vberius et firmius 
statuatur. Notissima autem esse debet, quia promulgata est per omnes, non 
modo Studiorum Directoratus, sed per ipsos adeo Inclitos Comitatus, Ciuitates- 
que Regias. Mense Aprili, Anno hoc currente 1790.
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Loco proposita, Planum, quoque formandae Eruditae huius Socie
tatis Hungaricae altero illo multo elaboratius, quod primum 
Serenissimo Areliiduci breuiter et in genere solum confectum 
humillime porrectum est, iunctis iam fortius et ardentius viribus, 
communicatisque vberius consiliis adornaretur. Quod demum Opus 
perfectum etiam est, hoc, quo isthic sistitur, ordine.

Primum omnium exhibetur in eo Finis erigendae huius Socie
tatis. Indicantur deinde fluentes ex hoc praecipuae Societatis 
Occupationes. Definiuntur Membra Societatis. Proponitur Socios 
eligendi Eatio, Defigitur Sedes et Collegium Societatis, Expli
cantur postea Subofficiales et necessarium Famulitium. Agitur 
de Protectione et Patrocinio. Item de Fundo seu Prouentibus. 
Subiicitur denique necessariorum Sumtuum Deductio, et Adnota- 
tiones quaedam in hanc Sumtuum Deductionem.

i  I.

FINIS SOCIETATIS.

Societas haec Erudita Hungarica, vt nomini respondeat, quod 
exoptat gerere, ante omnia veluti Fini principi, directe excolendae 
et augendae Linguae Hungaricae; deinde per consequens Scien
tiarum quoque et Artium eadem Lingua Patria propagandarum 
progressui intenderet: quemadmodum [7] hoc supra etiam in 
Ingressu iam satis aperte indicatum est-

Yterque hic conatus praeclare et insigniter profuturus esset 
vniuersae Patriae.

Augeret enim primum Gentis nostrae Dignitatem, quod Lin
guam Patriam florentiorem redderet. Hoc facto sane comprime
rentur demum illae exterarum gentium satis iniuriosae calum- 
niationes: nos studio excultam eruditamque Linguam nondum 
habere.

Deinde curandae etiam Publicae Felicitatis opportuniora et 
frequentiora suggereret media: quod Scientias et Artes, veros hos 
Ciuilium Bonorum Fontes, communiores intenderet efficere, latius- 
que patentes, vsu nimirum Linguae Patriae ad eas felicius et 
intelligendas et condiscendas accommodato. Dulcius enim degusta
buntur, accelatioreque auiditate captabuntur hae Kegnorum certae 
et indubitatae Opes; si Lingua illa, quae Materna est, et magis 
nota, libandae proponantur. Quod egregie omnino, et ad nostram 
inuidiam, docet vel haec proxima nobis gens beatioris Germaniae.

Breuiter haec et in genere dicta sunt ad commendandum hoc 
Institutum. Vberius, grauiterque, et docte pertractatum est hoc 
omne negotium quatuor ad hanc rem. editis recentissimo Elucub- 
rationibus: e quibus clare elucet, Eruditam hanc Societatem, Hun- 
garicam, non modo honorificam Patriae, sed vtilem etiam, atque 
adeo et necessariam esse ad augendam Publicam Felicitatem. [8]
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Prima Opella est, Georgii Bessenyei iám anno 1781. conscripta, 
sed priuati cuiusdam hominis iniquitate suppressa. Huic iniuriae 
eripuit illam Nicolaus Révai, suppeditantibusque Bellicorum 
Euentuum Scriptoribus necessarios ad edendum sumtus vulgauit 
hac Inscriptione: Egy Magyar Tudós Társaság iránt való Jámbor 
Szándék, typis eiusdem loannis Dauidis Hummel, 1790.

Alterum maius iám est Opus ab Alexandro Bárótzi hoc titulo 
exaratum: A’ Védelmeztetett Magyar Nyelv, excusum Viennae 
typis eiusdem loannis Hummel, 1790.

Tertium deinde iustum omnino Volumen, dictum Pannóniái 
Féniksz, Auctore Samuele Detsi, editum Viennae typis loannis 
Nobilis de Trattner, 1790.

Quartum denique Opusculum: A’ Magyar Nyelvnek a’ Magyar 
Hazában való szükséges voltáról íratott Hazafiúi Elmélkedések, a 
Stephano Gáti, et a Stephano Vedres, expressum Viennae typis 
loannis Dauidis Hummel, 1790.

Si quid tamen lubet in promtu habere scriptum etiam Latine, 
adducitur isthuc Compendiolum aliquod huiusmodi commenda
tionis ex Plano illo manuscripto, quod est per Nicolaum Révai 
i am anno 1784, ipsi Augustissimo Imperatori Iosepho II. humil
lime porrectum.

S O C I E T A T I S
CVLTVRAE LINGVAE HVNGAR1CAE VTILITAS.

Ac principio vt de vtilitate loquar, quae ab hac Societate 
Culturae Linguae Hungaricae emanaret: ista [10] quidem homini, 
rem diligentius perpendenti, illico obiicitur esse quam, latissime 
patens.

Nam, sine dubio in eam Rempublicam vtilitas redundat multo 
amplior: in qua Scientiae, Artesque omnes, non abditae, non penes 
aliquot homines sitae sunt; sed patent ciuibus singulis, ct sunt 
quodammodo communes, propriae, domesticaeque. .Praeclare ista, 
in oculis posita esse videbimus: vt primum, et omnium retro aeta
tum florentissimas respublicas initi fuerimus; et ea etiam, quae 
nunc fiunt apud Anglos, Gallos, Italos, multoque proximius apud 
Germanos.

Sed mirum id est, quomodo apud omnes Nationes Scientiae 
Artesque semper peregrinae fuerint, neque intime adoptatae: 
quousque illae peregrina aliqua lingua proponebantur. Quam
quam in promtu est huius rei ratio. Peregrina ea lingua, quae 
veluti pro instrumento adhibita est ad Scientias Artesque commu
nicandas, erat antea ediscenda. Quae res cum est natura sua sem
per salebrosa: necesse fuerat homines iam in ipso hoc aditu 
adhaesisse, plerosque etiam deterritos coeptum conatum inter
rupisse: itaque Scientiae, Artesque fere omnes, ob id reuera semper 
pro rebus peregrinis habebantur ab hominum parte potissima: 
vtut fuerint ex iis, qui viuidiore sciendi auiditate abrepti hos 
obices perfregerint, superarintque.

Atque his plerumque debet quaeque gens suam beatitatem, 
quam deinde successu temporis adepta est. Nam isti, cum ipsi suo
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etiam periculo admodum sunt experti: impeditiorem hanc esse 
ambagem, in Scientiis Artibusque ediscendis peregrina lingua vti: 
rei compendium primi facere sunt conati, linguaque Patria 
domestici coeperunt esse Magistri, dum denique sensim omnes 
etiam Scientiae Artesque propriae, do-[10]mesticaeque factae sunt. 
Et res certissima est, quamlibet nationem, non peregrina sed sua 
lingua patria, perfecte doctam effici.

Linguam Aegyptiorum egregie loquebatur Pythagoras, cete- 
rique Philosophi, qui ad hanc gentem adibant discendi gratia: at 
nulla adhuc fuerat apud Graecos propria domesticaque Sapientia; 
quousque patria; eorum lingua non domi est exculta, altiusque 
prouecta. Romani itidem multi eleganter Graece loquebantur: 
verum nos Romanam Sapientiam in Cicerone demum, Seneca, 
Plinio, ceterisque Latii Scriptoribus admiramur. Angii, Galli, 
Itali, Germani, iam dudum est, quod Hebraice, Graece, Latineque 
docti sint: at vero recentiore solum tempore propriam coeperunt 
domesticamque habere Eruditionem, cum tanto eo non modo splen
dore, sed vtilitate etiam ingenti: quantam cum admiramur, sane 
incitari quoque debemus, vt et aemulemur.

Habemus equidem iam dudum et nos Viros Hebraice, Graece, 
praecipue autem Latine doctos. Recentiore aetate, Anglica etiam, 
ac potissimum Gallica et lingua et eruditione, magna nostrorum 
pars est insigniter exculta. Praeterea sane et saluberrimae, et 
frequentis simae sunt in Regno nostro impensis ingentibus factae 
Constitutiones, ad eam vtilitatem procurandam, quaecunque a 
Litterarum tractatione in rempublicam deriuari potest. At, quia 
haec omnia lingua peregrina proponebantur: tantis etiam adhitis 
conatibus, Scientiae Artesque apud nos magnam partem hucusque 
peregrinae sunt: non ad quemlibet ciuium ordinem aeque diffusae: 
nondum earum, sensu tenero ac dulci omnis late populus percellitur: 
siquidem eas lingua sua patria nondum penitius percipere, [11] 
nondum, vt eo vtar, gustare potest: itaque nec ea quidem commoda, 
quae intenduntur, Regnum nostrum hucusque plene adtigit.

Nondum ignoratio omnis, nondum ille quidam torpor prorsus 
est dissipatus, qui praecipue impedit: ne percipi possint, tot salu
berrimae Ordinationes, tot praeclari conatus: — insuscitandis iis 
rebus omnibus quibus Patria beata florensque effici posset: in 
promouenda oeconomia, mercatura, omnique neruo boni communis.

Quae tamen singula multo etiam arriperentur auidius, si 
denique, ad quod iam certum est linguam patriam viam esse et 
breuissimam et accommodatissimam, Scientiarum Artiumque luce 
quam latissime diffusa, eas vere proprias domesticasque efficere
mus: quarum deinde communiore tractatione, rerum earum 
omnium, quas paulo ante exposui, et ratio, et pulchritudo, et prae
stantia, et vtilitas, atque adeo et ipsa necessitas sensim quam cla
rissime ob oculos poneretur.

Atque haec tanti sunt momenti, v t culturam Linguae Patriae, 
adeoque et eam Societatem, quas in id negotium praecipuam daret 
operam, iam non modo vtilem, sed profecto etiam necessariam esse 
demonstrent.
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At magnus praeterea ex ea splendor etiam et gloria Genti 
nostrae accederet. Nam sane non modo opinio tandem illa exte
rarum nationum penitus euanesceret, Genti nostrae certe grauis 
et iniuriosa: Linguam nimirum nostram barbarie horrentem, 
inopem, ineptamque esse ad Scientias Artesque tractandas; sed 
praeterea ad eam etiam ediscendum et ipsi exteri ve-[12] hementer 
allicerentur, et frequentioribus, et grauioribus Operibus sermone 
nostro in lucem editis.

Horum deinde iudicio et illud admodum confirmaretur: quod 
ne nostrorum quidem nunc multi, in lingua patria minus versati, 
facile crederent; illi vim inesse adeo energicam, tantam omnia 
exprimendi potestatem et copiam, tantam innatam dulcedinem, 
et tam teneros lepores: v t nulla sit illi vel cultissimarum linguarum 
anteferenda.

Tum demum et quaedam nostrorum Librorum versioncs arri
perentur: quemadmodum Angii, Galli, Itali, Germani, ob eminen
tem quorundam Operum dignitatem mutuo studio inter se decer
tant, v t ea suis etiam ciuibus communicare possint.

Neque vero deest Hungaris tanta ea mens, tanta aptitudo, vt 
hoc aliquando esse futurum sperari non possit: praesertim, si, 
quae magnifice grauiterque sentiunt, ea suo etiam sermone patrio, 
et eo quidem tam felici, exprimant. Vera est enim ea animad- 
uersio: Scriptores semper sua propria lingua patria esse praestan- 
tissimos: quam cum lacte materno suxerint, et omnem eius vim 
veluti natura sibi inditam acceperint.

§. II.
OCCUPATIONES SOCIETATIS.

Ex duplici illo Fine, qui supra expositus est, sponte fluunf 
et ipsae huius Societatis Occupationes; amplae omnino, vt illico 
patebit, et quae toti Societati non leue dent negotium. [13]

( 1 .)

Cultura Linguae.
Versaretur haec Societas primum in Sermone Patrio augendo 

et perpoliendo. Quod negotium absolueretur, vocibus veteribus et 
intermissis resuscitandis, nouis ad indolem Linguae inueniendis, 
certoque definiendis; deinde in explicando et veterum, et nouarum, 
et earum, quae abunde praesto sunt, vero ac proprio, elegan- 
tique nexu.

Haec res fieret primum singularibus Dissertationibus, assiduis 
Obseruationibus, docte et perite scriptis Animaduersionibus: 
ampla ad hoc materia per totam Patriam colligenda, diligenter, 
curiose, et acri cum iudicio explorando singularum Regni Par
tium usu communi, et dialecto populari.
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Tali adparatu facto, Methodo aliqua per Societatem certo 
eonstituenda, quae accomodatissima visa fuerit, conscriberetur 
demum, perfecta quaedam, omnibusque numeris absoluta Linguae 
Hungaricae Grammatica, Lexiconque quam integerrimum, et 
quam locupletissimum: horum item in vsus divei-sos diversa Com
pendia.

(2.)

Ad Propagationem, Scicntiarium et Artium  
Opera varia scribenda.

Deinde ad Scientias et Artes propagandas elucubratione 
variorum Operum distineretur haec Societas, quae ad procuran
dam, et singularium, et vniuersorum vtilitatem quaqua ratione 
facere possent. Nunc principio potior esset occupatio in bonis [14] 
proficuisque Libris cultiorum Gentium, et vetustarum, vti Graecae 
et Latinae, et recentium, vti Germanae, Italae, Gallicae, Anglicae- 
que, Hungarice reddendis. Serius deinde, multo adparatius, adeo- 
que et felicius, producendis proprii ingenii foetibus, variisque 
inuentis daretur opera.

Scientiarum et Artium Classes.
Et quod ad ipsas Artes et Scientias adtinet, quibus haec 

Societas occuparetur (exceptis Theologicis Arcanis, omnique Reli
gionis negotio, quae Sanctae Ecclesiae curae diuinitus tradita 
sunt) eas quidem omnes, quam latissime patent, consectari con
tenderet. Reduci nihilominus eas ad certas, definitasque Classes 
debere, ad exemplum quarundam Societatum in Europa floren
tium, visum est. Classes illae, latiore ambitu sumtae, hae qua- 
tuor ponuntur: Philologica, Philosophica, Mathematica, et Physica.

Classis Philologica.
In Classe Philologica primum locum occupant, praemissa 

alioquin Grammatica, Artes Mansuetiores: Poetica imprimis cum 
Aestheticae Studio, et Oratoria.

Huc referentur postea: Historia, Geographia, Statistica: item 
Archeológia, cuius Partes potiores sunt, Numismatica, Heraldica, 
Diplomatica, Genealogia.

Denique Pictura etiam, Delineatio, Musica, et alia, quibus 
Nobilior Iuuentus solet in Academi is imbui. [15]

Classis Philosophica.
Classem Philosophicam efficit omnis illa Theoretica et Prac

tica Philosophia, quae ad ingenium acuendum mentemque excolen
dam, et ad animos moresque bene formandos facit: vti sunt, prae
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ter Logicam, Scientiarum clauim, Ontológia, Cosmologia, Psycho
logie, Theologia Naturalis et Ethica.

Jus quoque Naturae, quod deinde post se traheret adfinitate 
quadam et Jus Publicum, et ipsum adeo Jus Patrium.

Accederet praeterea singulari cura tractanda Paedagogia, seu 
Ratio Educationis, Ars Reipublicae omnino vtilis necessaria, quae 
Patriae meliores paret ciues.

Classis Mathematica.
Classis Mathematica totam Mathesim, vt more receptum est, 

bifariam diuisam contineret: Puram, quo Arithmetica, Algebra 
et Geometria spectat.

Et Adplicatam, quo nomine venit Mechanica Hydrostatica, 
Hydraulica, Aerometria, Aerostatica, Astronomia, Geographia, 
Chronologia, Gnomonica, Pyrotechnia, ac demum Architectura 
vtraque, Ciuilis, et Militaris.

Classis Physica.
Classis Physica, amplissimo illo, ac non modo ineundo, sed 

et vtili admodum Naturae Studio intenta, Physicam proprie dic
tam, maxime vero Experimentis firmatam complecteretur. [16] 

Accederet postea Historia Naturae, et Ars Medica.
Denique et Oeconomia, cui aptissime adiungeretur et Res 

Commercii.
(3.)

Proponenda Opera Praemialia 
et Recensio Librorum.

Ad haec singularis et ista esset, propriaque huius Societatis 
Occupatio: vt, positis fixisque Proemiis, resoluendas vtiles quas
dam Quaestiones, aliaque momentosiora Opera elaboranda quot
annis proponat: vt recenseat, ac notos reddat Libros editos:, inedi
tos, maxime si Sociorum fuerint elucubrationes, castiget, typis 
propriis excudi, et pretio quam potest leuissimo diuendi curet.

(4.)

Theatri Cura.
Curae et Directioni huius Societatis subesse posset et Theat

rum quoddam Hungaricum, producendis Drammatibus bene mora
tis intentum: quod inter cetera praecipuum esset Linguam Pat
riam promouendi et acceptiorem reddendi medium, apud eos impri
mis, qui, educationis vitio, peregrinis moribus imbuti, sermonem 
patrium fortasse adhuc fastidiunt; ex quo capite orta Patrii Idio- 
matis damna non satis deploranda porro quoque serpere possent,
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nisi et his illiciis, certe innocentibus, sedulo illis occursum 
fuerit. [17]

i  II.

MEMBRA SOCIETATIS.
Ium quod ipsa huius Membra concernit, ea triplicis essent 

Ordinis. Membra Honoraria, Membra Ordinaria, et Membra Extra
ordinaria. Accedere possent demum et Alumni Societatis.

(I·)
Membra Honoraria.

Societatis Membra Honoraria essent Regni Magnates, e quo
rum numero iam et nunc collaborant non pauci; Viri item Eccle
siastici, Praenobiles, et alii, quos nativitas et meritum, aut fortuna 
tali loco posuit, vt nullam fatigiorum in Societate ponendorum 
mercedem desiderarent. Quibus Amor Patriae, et ea, quae ex Scien
tiis capitur, voluptas, vnicus esset stimulus, et ampla satis remu- 
neratio. Huius Ordinis Membra indefinito essent numero.

Praeses.

Coleret autem hos Societas, quam maxime; siquidem ab horum 
illustri nomine splendorem sibi addi, maioremque commendatio
nem accedere optaret. Atque ob hanc etiam rem semper ex his 
eligeret et Praesidem suum, a cuius principe directione pen
deret. [18]

( 2.)

Membra Ordinaria.

Societatis Membra Ordinaria nominarentur Ciues Patriae, 
humiliore fortuna nati, qui dispersi in Patria diuersa gererent ad 
vitam sustentandam munia, penes quae nihilominus illustrioribus 
Scriptis ad prömouendam Linguam Hungaricam in lucem datis 
inclaruissent, dignique haberentur a Societate, qui certam quotan
nis accipiant Renumerationem cuius vigore tanto etiam magis 
obligarentur in communi Societatis re collaborare.

Membra huius Ordinis cuperet Societas nunc initio esse 
viginti quatuor. Serius vero, auctis Societatis prouentibus, vtinam 
his insuper minimum duodecim accedere possint, vt essent vni- 
versiin numero triginta sex: pluresque Ciues Patriae hoc pacto, 
aliquantulum hoc nacti subsidium, quo isti fruerentur, tanto 
alacrius Rem Litterariam Hungaricam curarent!
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Societatis Collegium.
Ex hoc secundo Membrorum Ordine eligerentur Viri prae

cipui, flos reliquae Societatis, qui in eodem loco fixo residerent, 
Societatisque Collegium efficerent, gerendis variis muneribus ad 
rem communem tanto et ordinatius et felicius curandam praefecti, 
vnde etiam vt Officiales Societatis spectarentur, deberentque 
veluti anima esse totius huius Instituti.

Hi primum omnium essent eligendi, vt hoc exordio facto 
reliqua Societatis formatio perfectius [19] absolui possit. Singuli 
sua fixa et certa haberent Stipendia, seu Pensiones, Hospitium 
quoque liberum.

Gerendorum negotiorum ampla moles, et Scientiarum Ar
tiumque late patens laboriosa seges, necessarium reddit horum 
maiorem aliquanto numerum. Certe vel minimum duodecim esse 
deberent, etiamsi reliquorum Membrorum Ordinariorum, nunc 
praecipue in exordio, multo minor defigeretur numerus, quam 
est supra expositus.

Secretorius Societatis.
Primus in bis esset Societatis Secretarius, cui haec ex munere 

incumberent negotia: vt cum ceteris Sociis, aliisque Viris doctis, 
litterarum ducat commercium: vt Acta Societatis singulari cura 
conscribat, communique Tabulario sedulo adseruanda inferat, 
vulganda typis edat: regat Societatis Scriptorium: colligat positis 
Proemiis factas Eruditorum Lucubrationes, easque eius Classis 
Sociis tradat diiudicandas, ad quam singulae spectauerint: indi
cat Ordinarios Consessus, curetque omnem Collegii aequum et 
seuerum ordinem et quae his sunt adfinita.

Penee hunc esset et Sigillum Societatis, quod ea in vsus solen
nes et priuatos proprium habere deberet.

Custos Bibliothecae
Collectionisque Naturalium 'di Inuentorum.

Sequeretur deinde Custos Bibliothecae, cuius muneris esset 
primum, omnia illa curare, quae ad talem Bibliothecam, qualem 
Societas haec desiderare posset, augendam perpetuo omni Libro
rum genere, Antiquitatibus, maxime Patriis, ordinateque et inte
gre semper adseruandam faciunt. Huic item custodienda, commit
teretur et reliqua Naturalium Rerum et Inuentorum Collectio.

Inspector Typographiae,
Ephemeridumque scribendarum Director.

Tum Inspector Typographiae, cui primo incumberet regendae 
Typographiae cura. Quidquid hic excuderetur, per eum esset operi 
committendum. Inuigilaret Correcturis, regeretque, adhoc nego
tium destinandos Correctores. Curaret praeterea, Ephemeridum 
diligentem, et dignam docta Societate adornationem.
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Inspector Theatri.
Demum et Theatri Inspector, qui pro munere suo id praecipue 

curaret: vt Drammatum maxime per Societatem elaborandorum, 
perpetuus adsii adparatus: quae in Theatro Hungarico tuto et 
vtiliter agi possint, ad illum, qui propositus est, finem felicius 
obtinendum.

Octo Dirigentes Operum, et Censores.
Accederent his octo Dirigentes et praecipui Arbitri Operum, 

maxime Societatis nomine edendorum.
Quia quatuor illae Scientiarum Classes, quae supra enu

meratae sunt, late admodum patent, singulis duo essent necessario 
praeficiendi, vt subdi [21]uisam suam quisque prouinciam cum 
honore obire valeat.

Oportere autem hos singulos solide et insigniter esse imbutos 
iis praesertim rebus, quibus essent praefuturi, monet Societatis 
Dignitas, et grauium Virorum habenda ratio: qui, vt Membra 
reliqua huius Societatis, non erubescant, iis quodammodo subesse.

Horum nominatio ab earum Classium, quibus singuli prae- 
essent, potiore Subdiuisione duceretur.

Dirigens Aestheticus.
Dirigens Historicus.

Sic in Classe Philologica Dirigens Aestheticus nominaretur, 
qui Rei Poeticae et Oratoriae cum Aestheticae Studio praeesset. 
Alter, qui reliquas Philologiae Partes obtineret, ab Historiae 
Studio, quod hic primum occurrit, ceterisque multo latius patet, 
vocaretur Dirigens Historicus.

Dirigens Philosophus.
Dirigens luridicus.

Deinde in Classe Philosophica, pro Subdiuisionis satis 
prompta ratione, qualis supra loco suo facta est, alter Dirigens 
Philosophus, alter Dirigens luridicus diceretur.

Dirigens Matheseos Purae.
Dirigens Matheseos Adplicatae.

Tum in Classe Mathematica, pro prima universae Matheseos 
Diuisione iam more recepta, al[22]ter Dirigens Matheseos Purae; 
alter Dirigens Matheseos Adplicatae nuncuparetur.

Dirigens Physicus.
Dirigens Medicus.

Denique in Classe Physica, qui Physicam proprie dictam, 
Oeconomiamque, et cetera obtineret, Dirigens Physicus; alter,
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cui Historia Naturae et Ars Medica obtingeret, Dirigens Medicus 
compellaretur.

Censura Librorum.
Penes hos Dirigentes cuperet Societas esse et Censurae potes

tatem, saltem quoad Libro Hungaricos, quibus praemissa casti
gatione, si nimirum subsisterent, adderet demum Secretarius 
consuetam illam Facultatis formulam, Imprimatur:

Atque hanc gratiam, vnam ex praecipuis, fauentemque faci
liori Progressui suscepti huius Instituti, orat etiam quam de
mississime haec Societas.

Haec, quae hucusque exposita sunt praecipua singuloi-um 
officia, neminem prorsus deberent prohibere, vt aliis etiam rebus, 
ad quas quis, praesertim et natura magis propenderet, non possit 
occupari. Quin imino haec esset lex prima et religiose obser- 
uanda: vt omnes huius Collegii Socii, praeter sua praecipua et 
propria munera, ad omnem eam etiam rem, quae ad hanc Socie
tatem pertinere videbitur amice iuncti mutuam semper operam 
vitro libenterque conferant. [23]

(3.1

Membra Extraordinaria.

Societatis Membra Extraordinaria dicerentur illi praeclarae 
industriae Viri, qui Scriptitatione Patrio Sermone tentata ita 
inciperent inclarescere, vt Societas illustria olim ex iis Columina 
sperare possit. Et horum indefinitus esset numerus.

Ex his eligerentur deinde illa Societatis duorum superiorum 
Ordinum Membra, et ex iis quidem, quos natiuitas aut fortuna 
ita beauit, vt nullo egeant subsidio, Membra Honoraria; ex iis 
autem, qui angustiore essent re, Membra Ordinaria.

Vtinam ita abundet olim haec Societas, vt aliquo et his tenuio
ris fortunae Membris Extraordinariis subsidio venire possit, sal
tem ad fatigia eorum, ac praecipue ad litterarum commercium 
subleuandum!

(4.)
Alumni Societatis.

Scriptores iuniores et initiantes, si qui futuri essent, qui 
sub Protectione et Directione huius Societatis cupiant, vel interea 
sine vllo a lio . subsidio adolescere: dum, clarioribus editis suae 
facultatis speciminibus, in hunc postremum Membrorum Extra
ordinariorum numerum adsumi valeant, Societatis Alumni voca
rentur. [24]
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$. IV.
SOCIOS ELIGENDI RATIO.

( 1 .)

Eligendi Seueritas.
In eligendis his Membris cuiusuis Ordinis, sed maxime emi- 

neutioris, si reuera steterit haec Societas, ea quidem quam seue- 
rissimain sequeretur rationem: vt grauis, haec magnarumque im
pensarum res, pro dignitate stare possit; neue, ineptis Membris 
partium studio cum iniuria aptorum male intrusis, et ipsi Socie
tati noceatur, et Patriae omnium charissimae illudatur. Periculum 
enim est, ne, hac admissa vel incuria vel iniquitate, Viri multo 
doctiores et politiores inique expuncti, Societati semidoctis, debili
busque Membris constanti, ludibrium faciant. Sed ab Exteris etiam 
vehementer Gens nostra infamaretur, praeter certa ea, et non 
poenitenda satis damna: quod amplam, et Regiae, et suae Muni
ficentiae vim, rebus aliis his male natis fungis multo melioribus 
impendendam, prodige pessumdaret.

( 2.)

Dotes et Facultates
in  e l i g e n d o  n e c e s s a r i a e .

Dotes autem illae et Facultates praecipuae, quas Societas in 
eligendis Membris suis sedulo requireret, hae essent ad susceptum 
Institutum necessariae: [25]

Vila integra, Animus pacatus.
Ante omnia, praeter sobriae ac integrae vitae testimonia, 

pacati etiam animi, mitiorisque naturae laude conspicuus deberet 
is esse, qui Socius deligi cuperet: ne Societas, hac cura neglecta, 
sinu suo olim mentem in contumeliosas altercationes facile erum
pentem, iactuosam, et inflatam aleret; quae deinde Societati in 
vrgendo fine suo ingratos ponere posset obices.

Fieri id quidem nequit, vt omnes Socii eadem sint opinandi 
ratione. Sed nec ea esset vnquam Societas haec seueritate, vt, 
quasi infallibilitate quadam sibi arrogata, suos, aliosue in verba 
sua iurare cogat: quae res, inimica sane menti humanae, et dam
nosa est cognitionum progressui. Quia eliciendae nihilominus veri
tati accommodae sunt, et quodammodo necessariae, diuerse sen
tientium disceptationes: illae quidem liberae sunt futurae, omni 
tamen moderatione animorum religiose seruanda; grauique se et 
seuere castigando piaculo obstringere putarentur, quiqui, in huius- 
modi disceptationibus, seu scripto, seu verbo, mutuo se contemtu, 
abiectisque calumniationibus proscinderent.

G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 34
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Peritia Linguae Patriae.
Scientiarum Artiumque Cognitio.

Deinde Socii deligendi, praecipue quidem purum ac sincerum 
Hungarismum intime ac solide nosse, at praeter hoc in aliis etiam 
Scientiis et Artibus singulariter versati, iisque non fucate imbuti 
esse debent. [26]

Et quod ad Hungarismum adtinet, cum pro ratione diuer- 
sarum Regni Partium admodum diuersus sit etiam loquendi 
modus, seu dialeetus: Membra itaque Societatis ex omnibus prae
cipuis Regni Partibus essent deligenda; vt iis deinde collaboran
tibus ad perfectiorem florem posset Sermo Patrius euehi. Regni 
Hungáriáé Partes praecipuae ita possent sumi, prout id in qua- 
tuor Circulos est diuisum. Pars Transtibiscana, Cistibiscana, 
Cisdanubiana, Transdanubiana. Transiluania duas saltem Partes 
daret: alteram Hungarorum, alteram Siculorum.

Porro quoad Scientias, quoniam quilibet hominum, quanta
cunque polleat eruditione, semper tamen vna, vel summum duabus 
Scientiis magis excellit, quam ceteris: id itaque esset curandum, 
vt nulla daretur Scientia et Ars, in qua solide versati Viri duo, aut 
etiam tres, inter Societatis Membra non reperirentur.

Quae Constitutio multum quidem collatura est ad Dignitatem 
quoque Societatis; sed eam et ipsa Linguam Patriam augendi, 
perpoliendi, et ad Scientias Artesque accomodandi ratio ita exigit. 
Hic enim tinis nequit secus obtineri, nisi Genti nostrae sua propria 
sit Scientiarum Artiumque Terminológia, quae sane tum quam 
felicissime parari poterit, si Membra ita deligantur, vt inter illa 
Viri sint in omni Scientiarum et Artium genere insigniter versati. 
Neque enim alius Terminum aliquem Technicum vere apteque 
Hungarice rediturus est: nisi qui probe nouerit, quo proprie 
significatu haec illaue vox accipiatur, in hac aut illa Arte et 
Scientia. [27]

Peritia Cultiorum Linguarum.
Praeter Sermonis Patrii excellentem peritiam exigeretur ab 

eligendis Membris: vt aliarum quoque Linguarum comparatam 
habeant cognitionem, praesertim earum, quae prae ceteris vel olim 
floruerunt, vel nunc florent.

Ex veteribus Lingua Graeca et Latina, sane perpetuo pro 
vero et illimi omnis boni pulchrique sensus fonte habita est adeo: 
vt et hauriendam inde omnem suam cultiorem et suauiorem 
doctrinam putarit aetas posterior. Vtramque ergo et huius Socie
tatis Membra, saltem pleraque, non mediocriter nosse deberent: 
illa imprimis, quae elegantioribus Litteris, et Studio Philosophiae 
praecipue occuparentur.

Maxima sunt hac aetate nata Scientiarum et Artium incre
menta apud Germanos, Italos, Gallos et Anglos; quare et harum 
Gentium Linguas quam plurimi Socii probe et exacte deberent 
callere.
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Multa praeterea subsidia repeti possent ad excolendum 
imprimis Sermonem Patrium ab Asiaticis quoque Linguis: quod 
et nostra origine Asiatica sit, habeatque illis indolem multum 
similem, praesertim in nectendi modo. Quare et harum aliquarum, 
inprimis Hebraeae et Turcicae, notitia in nonnullis necessaria 
esset.

Indicium maturum et limatum.

Gustus non corruptus.

Docent saepe exempla profecto tristia: hominibus nonnullis 
amplam esse rerum cognitionem; sed [28] malo aliquo fato, deesse 
iudicium, deesse omnem elegantiorem sensum. Quare et id studiose 
in deligendis Sociis requirendum esset: vt et iudicio sint omnes 
maturo, prudenti, limato, et acuto; et sensu etiam seu gustu pol
leant bono et incorrupto, delicato et suaui: illi inprimis, qui 
animum ad Mansuetiores Litteras essent adiecturi. Est enim et 
haec istius Societatis vna ex praecipuis futura contentio: vt cum 
Scientias et maxime Artes mitiores sedulo apud Gentem nostram 
propagatura est, eam harum teneriore tractatione sensim politio
rem etiam et elegantiorem efficiat.

Publica Claritas.

Sed quae princeps deberet esse commendatio, et in electione 
semper vel maxime spectanda, haec ea est: vt, qui assumendi sunt 
Socii, ii, editis etiam illustrioribus facultatum suarum specimini
bus, publicam, certam, et indubiam adferant claritatem.

Seponendum partium studium.

Addendum demum est: Societatem in Electione Membrorum 
seponere oportere omne partium studium, inprimis, quod ex 
Religionis diuersitate solet oriri, ne ob hoc, et Lingua, et ipsa 
Patria pateretur.

Quare et Protestantibus Ciuibus aditum isthuc patere indu
bium est, quin periculum sit, eorum olim opera Catholicis obices 
esse ponendos. Deinde aequum est et Seculares huc susceptos non 
debere esse aduersos Sacerdotibus, ne Religiosis quidem Viris, 
modo illae adsint dotes, quae requiruntur.

Atque in hoc ipsum hominum genus vehementer iniuria est 
aetas nostra, illa fallaci opinione ini- [29] que concitate, quae in 
dies magis magisque coepit inveterascere: vt illi omnes (quasi 
haec illis contagio a veste, qua teguntur, illico adhaereat) vel 
inepti ad grauiora et elegantiora studia, vel malitiosi etiam esse 
debeant. Anne putandum est, posse esse quoddam genus hominum, 
in quo omnes corrupti sint? Id certe potius longa multorum tem
porum experientia docuit, iamque in prouerbium abiit; in omni

3 4 *
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hominum genere esse et malos et bonos. Et sane, in hoc despecto 
adeo et exagitato Sacerdotum et Religiosorum hominum genere, 
ostendit vel nostra haec aetas, et vel ipse hic conatus formandae 
huius Societatis: iis plerisque, et de vero boni pulchrique sensu, 
deque rerum notitia non prorsus mediocri, abunde obtigisse; et 
animum etiam non modo non esse peruersum, sed candidum potius 
et simplicem, et ea vitro communicantem, quae ad bonum com
mune promouendum apta esse putarunt.

§. V.

LOCUS ET COLLEGIUM SOCIETATIS.

Exponendus nunc est et Locus; vbi quasi Sedem suam figeret 
haec Societas, formando inprimis Collegio illo, cuius iam expli
cata est ratio.

(1 )

L a c u  s.

In promtu est, Locum hunc talem oportere esse, in quo ea 
omnia adsint, quae ad vegendum propo-[30] situm finem condu
cunt; vtpote collectus illic Regni flos, Magnatum frequentia; 
Eruditorum Virorum saepe vtiliter et necessario consulendorum, 
copia: promtu et expedita itinera, forum commercii, et alia huc 
facientia. Tale est prae reliquis Pestinum, talis huic vicina Buda, 
Regni Metropolis. In alterutra itaque exoptaret Societas suam 
sedem figere, vtra nimirum Altissimae Voluntati bene visa fuerit.

( 2. )

Domus seu Collegium.

Hic iam Domum, quae Societatis quasi Collegium formaret, 
vel interea, dum ea et hanc olim propriam habeat, cuperet censu 
conducendam talem sibi posse obtingere, quae vsui suo quam 
opportunissima esset.

Ante omnia, vt in ea commode et cum decore habitare posset 
Societatis Secretarius, ad summum cum Bibliothecae Custode, & 
Typographiae Inspectore. Reliqui, vtpote, Inspector Theatri, et 
Dirigentes Socii, aere ex Societatis Fundo obuenturo acciperent 
Liberi Hospitii Beneficium.

In qua praeterea collocaretur Bibliotheca, et huic adiuncta 
Naturalium et Inuentorum Collectio, Typographia et Officina 
Libraria, cum necessario Famulitio.

Vbi insuper singulare adesset Conclaue ad consultandum: 
adesset et distinctum Scriptorium, et Tabularium: item cubilia 
quaedam ad Socios aduenas hospitio excipiendos. [31]
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i  VI.
CONGRESSUS ET CONSESSUS SOCIETATIS.

Ad hunc Locum, qui dictus est, conflueret Societas ad statos 
suos Congressus Maiores et Consessus Ordinarios celebrandos.

(1 .)

Congressuum Tempus.
Et hi quidem Maiores Congressus quotannis minimum bis 

essent habendi: in Paschate, et Feriis Autumnalibus post Festum 
Natae. Et is Congressus, qui esset Feriis Autumnalibus post 
Festum Natae, esse deberet quam frequentissimus: quod eo prorsus 
tempore et annus scholasticus claudi soleat, itaque et Sociis, qui 
fortasse Publicis Doctrinis occuparentur commodior concurrendi 
suppeteret facultas.

Congressuum Scopus.
In his Congressibus proponerentur scribendi Materiae Prae

miales: collatu opera adductis in medium singularium Censorum 
opinionibus et votis, discuterentur eae, quae iam paratae essent- 
Susciperentur noua Societatis Membra, aut bene iam merita altius 
promouerentur. Hic denique haberentur de omnibus aliis grauioris 
momenti rebus solemniores concertationes et deliberationes. Prae
ses quoque, et Membra Collegii buiusmodi, Congressibus elige
rentur votorum, qui esse posset, con-[32]cursu quam frequentis- 
simo. In eo Congressu, qui haberetur Feriis Antumnalibus, oppor
tunissima esset occasio distribuendi et annuas Kemunerationes et 
Subsidia. Tum teneretur quilibet praeterea Socius, eadem quasi 
fidelia, et id scripto consignare; quanam potissimum re vellet 
insequente anno occupari.

(3.)
Congressuum ratio.

Ex Sociis solum Membra Honoraria et Ordinaria gauderent 
diiudicandi et eligendi facultate. Membra nihilominus Extraordi
naria adesse possent honoris et experientiae causa. Omnia autem 
decernerentur votorum frequentia. Siqui adesse non possent, his 
semper mature satis perscribi deberent res agendae, vt ad ipsum 
Congressum vota sua saltem scripto possent transmittere. Membris 
Ordinariis cuperet Societas viae expensas rependere posse.

(4.)
Consessus Ordinarii.

Quas Collegium Societatis singulares haberet Consultationes 
de rebus minoris momenti, et quotidie occursuris, illis inprimis, 
quae eius futura esse muneris, iam supra definita sunt, eae Con-
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seesuum Ordinariorum nomine venirent. E re esset futurum, si 
his semper aliqui Interesse possent, ex Sociis etiam Honorariis 
et Ordinariis forte in loco adfuturis. Certe vicibus singulis essent 
inuitandi. Huiusmodi Con- [33]sessus qualibet hebdomada m i n i m u m  
semel celebrarentur, vtpote die Iouis. His et Praeses adesse posset, 
quotiescunque illi ita videretur.

§. VII.
SU BOFF ICI ALES ET FAMULITIUM SOCIETATIS.

Ad haec, quae hucusque satis exposita elucent negotia, clarum 
est, necessarios esse Societati huic nonnullos etiam Subalternos, 
seu Subofliciales, addendum item et Famulitium.

( 1 .)

Societatis Oeconomus.
Primus inter Subofflciales esse deberet Oeconomus Societatis: 

qui Proventuum et Expensarum diligentem et fidelem duceret 
rationem, totique domesticae rei intenderet: vti regendo Famulitio, 
curandae supellectili, seruandae munditiei, et bis similibus. Quod 
munus, vt quis tanto libentius et integrius obeat, praeter hospitium 
liberum in Domo vtique Societatis adsignandum: certam et satis 
honorificam deberet obtinere pensionem.

( 2. )

Ephemeridum Concinnatores.
Scribae et Correctores.

Hunc sequerentur Ephemeridum Concinnatores, Scribae, et 
Correctores, a Societate tali mi-[34]nimum pensione certa et fixa 
prouidendi, vt commode satis viuere possint. Duo autem essent de 
quouis genere constituendi, ob futuram laborum eorum et' copiam 
et molestiam, ad quos adbiberentur. Possent hi ex Alumnis Socie
tatis deligi. Nihil impediret eos deinde, vel in hac statione, et in 
seriem Membrorum Extraordinariorum, quin adeo et in nume
rum Ordinariorum admittere: si tanta ponerent, praeter gesta 
bene sua officia, et in Re Literaria merita; et nec alia illis posset 
interea splendidior obtingere fortuna.

Ephemeridum Concinnatores, dirigente, vt supra dictum iam 
est, Inspectore Typographiae, submissam omnem earum reruin, 
quae Ephemeridum vel alio etiam simili nomine ederentur, mate
riam et quasi segetem, colligerent, in seriem digererent, notis 
necessariis illustrarent, animaduersionibus augerent, vt quam 
adcuratissime typo possint committi.

Scribae Secretario auxilio essent in exarandis pure et con
cinne epistolis, et reliqua occupatione in Societatis Scriptorio et
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Tabulario occursura, vti etiam in diligenti et nitida maiorum 
Operum Societatis nomine edendorum descriptione.

Correctores pro incumbente sibi munere, dirigente itidem 
Typographi ae Inspectore, sedulo expungerent admissa Typothe- 
tarum manu in vulgandis Operibus menda, exactamque et nitidam 
curarent editionem. Conferrent praeterea et Scribis suam operam 
in munda edendorum Librorum descriptione. [35]

(3.)
Societatis Typographies.

Accederet Typographus Societatis proprius, qui Typographiae 
Inspectori subiectus, omnium eorum, quae ad Typographiam 
pertinerent, vigilantem gereret curam: vti sunt typus ipse, seu 
fusae litterae, proela, et quae haec concomitantur: charta in typi
cos vsus comparata: item sodalitium, seu genus illud hominum 
in Typographia laborantium. Eidem et Librorum iam editorum 
diligenter promouendorum distrahendorumque incumberet cura. 
Hic praeter fixam annuam pensionem, et liberum hospitium, vt 
optime deinde inter illum et Societatem conveniri posset, partem 
etiam aliquotam obtineret lucri puri ex Typographia redundaturi.

(4.)
Societatis Incisor.

Quia intenderet Societas exactam et nitidam Librorum Hun- 
garicorum in sua Typographia exprimendorum editionem, ima
ginibus etiam, variisque ornatibus, gustu delicatiore et opere 
curatiore cupro incisis, ad exemplum aliarum Gentium, tanto et 
elegantiorem et acceptiorem reddere: cuperet itaque et Incisorem 
proprium artis suae egregrie peritum habere. Et hic quidem pro 
iis, quae esset laboraturus, suam iustam semper obtineret mér
cédéin: traheret nihilominus et lixam insuper annuam pensionem; 
vt hoc potiore nexu magis ad Societatem pertineat, obligeturque 
iuuenes Hungaros, quos na-[36]tura ad hanc artem aptiores finxis
set nostrae adhuc Genti non satis notam, et in ea quam fidelis
sime erudire.

(5.)
Famulitium.

Denique quoad Famulitium, huc referendi essent duo Ephebi, 
alter in Secretariate alter in Bibliotheca necessarius: vnus deinde 
Mediastinus, qui munditiem, calefactionem, et quae huius essent 
generis, curaret.

i  VIII.
PROTECTIO ET PATROCINIUM SOCIETATIS.

Vt haec Societas in vrgendo proposito sibi fine ad augendam 
Publicam Felicitatem tanto et confirmatius et felicius progredi 
possit: optat ante omnia, et quam maxime praesto sibi esse Aulae
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Regiae Protectionem, deinde et Magnatum nostrorum praesens 
Patrocinium.

(1 .)

Princeps Protector.
Quod ad primum adtinet, quodque Societas praeter alias 

Augustae Aulae Altissimas Gratias ad constabiliendum hoc Insti
tutum necessarias, praecipue exoratum esse vellet, id hoc arden- 
tissimo voto [37] continetur: vt Principem Protectorem semper 
aliquem ex Regiis Pricipibus habeat: sub cuius benignis quasi 
alis, nunc adolescere sensim, demum solide etiam confirmari, 
securaque consistere possit aduersus singularium hominum impe- 
titiones, et omnes nocendi conatus. Quae Benigna Dignatio huic 
Societati exhibenda nouum omnino ac singulare praeseferret pro
pensae in Gentem nostram Clementiae Regiae, documentum.

In talem Principem Protectorem suum praesumsit etiam 
Societas haec humillime exorare Serenissimum Archiducem 
LEÖPOLDÜM ALEXANDRUM.

(2.)

Patroni et Benefactores.
Quoad alterum, Magnatum quoque imploratur Liberalitas et 

Benignitas; vt, quemadmodum plerique bonam iam iniecerunt 
Societati spem, fore sibi curae eius negotia: ita et hi, et horum 
exemplo alii etiam quam frequentissimi, opere etiam ipso concita
tam exspectationem complere velint. Quo illos esse decet animo 
alto et excelenti, piaque in Patriam mente; certe egregiam olim, 
capturi, sunt ex hac sua collata symbola voluptatem: cum visuri 
sunt fructus illos, quos haec Societas Patriae certo allatura est, 
sua quoque largitate liberalius adiecta esse procreatos. Interim, 
quod Societatis partium esse poterit, ad reddendam vicem aliquam, 
ea quidem hos Munificos Collatores grati animi significatione 
Patronos et Benefactores suos nominatura perpetuoque cultura 
esset. [38]

§. IX.

FUNDUS SEU PROVENTUS SOCIETATIS.

Tanta haec res, quanta haec Societas esset, tali imprimis 
erigenda adparatu, qui hucusque expositus est, sane sine Expensis, 
consequenter sine necessariis ad eas certis et fixis Prouentibus, 
non modo non constabiliri, sed ne exordium quidem capere potest. 
Hi Prouentus ex his essent Fontibus deriuandi: ex Fundo Stu
diorum, ex Collatione Magnatum, et ex propriis Societatis Labo
ribus, et praesertim ex Typographia.
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(1·)

Ex Fundo Studiorum.
Primum et praecipuum Prouentum, cui certius et securius 

inniti possit haec Societas, ex Fundo Studiorum benigne adsignari 
tanto etiam confidentius orat: quod quaedam hoc obtinendi spes 
Altissimo quoque Loco data esse videatur ex iis Clementissimis 
Ordinationibus, quae factae sunt huius Institutii gratia. Neque 
vero Fini Fundi Studiorum contraria esset haec ex eo indulgenda 
clementer Societati Participatio. Nam et haec Societas certe in 
eo negotio salutari Patriae versatura est; cui prouehendo hic 
Fundus tanta liberalitate ac munificentia auctus et destinatus 
est; promouendis nimirum ad curandam Publicam Felicitatem 
Scientiis et Artibus. [39]

(2.)

Ex Collatione Magnatum, aliorumque.
Confidit deinde magnopere haec Societas, ex Regni etiam 

Magnatibus, Patriaeque Ciuibus reliquis, de re communi bene 
mereri cupientibus, praeter eos qui praeclara fecerunt iam pro
missa, et alios complures fore; qui, vt supra etiam memoratum 
est, ad promouendum et stabiliendum salutare hoc Institutum 
liberalius conferant, atque ad Prouentum ampliorem certo obti
nendum Fundos varios singularibus figant largitionibus; modo 
illa et clariora et certiora fiant, quae ab Augustissima Aula quam 
humillime rogantur.

(3.)
Ex operibus et Typographia propria.

Praeclarum Prouentum sperat Societas per suam etiam 
industriam e Diuenditione exarandorum per se ac in lucem dan
dorum Operum: quem certe longe etiam ampliorem esse futurum 
erigenda privata ac propria Typographia docet vel maxime ille 
splendor Typographorum in nostra Patria undique ita celeriter 
enasceris.

Necessitas Typographiae.

Esset haec quaedam benigna etiam, et praesens, quin adeo 
et necessaria Scriptoribus nostris opportunitas suas lucubrationes 
et facilius et cura-[40]tius exprimendi. Dudum enim et merito 
querimur omnes: hoc Typographorum genus in Hungária 
Scriptoribus nostris non ita fauere, vt in feliciore Germania 
obtinuit. Ibi ampla redditur et ad stimulum apta Lucubratoribus 
merces; hic Typographorum nimia auaritia premitur omnis et 
Scriptorum et Legentium diligentia; atque adeo cum manifesto 
damno Publico Litteratura etiam Hungarica iam dudum constrin
gitur, et quasi suffocatur. Nam homines hi, vt alias reticeamus
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iniurias, ita augent et edendorum et vendendorum Operum pre
tium: vt, et Ciues nostri a comparandis Libris praesertim Hun- 
garieis nimium abalienentur; et ipsi Scriptores omni fere sui 
fatigii renumeratione priuentur; cum communiter percepta e 
diuenditis Lucubrationibus pecunia vix factis expensis sufficiat.

Beneficium Typographiae.
Atque ipsis his Scriptoribus ita cuperet Societas fauere, prae

cipue, si Socii essent: vt typo digna eorum Opera edi et diuendi 
curaret, illa nihilominus conditione; vt ex pecunia percepta factas 
expensas subducere, eque lucro puro, duabus tertiis Scriptori 
concessis, vnam tertiam partem ad augendum communem Prouen- 
tum retinere possit. Praeclarum profecto Beneficium, quod nullus 
prorsus Typographus solet in Hungária Scriptoribus nostris 
praestare.

Facilitas erigendae Typographiae.

Facilitas quoque adest omnimo erigendae priuatae et propriae 
huius Typographiae: cum indu-[41]biae factae sint a nonnullis 
Potentioribus remque communem amantibus Patriae Ciuibus signi
ficationes: se liberalius esse ad hoc intentum collaturos, modo certa 
demum sit, vt saepe dicitur, huius formandae Societatis Altissima 
Indulgentia et Protectio.

§. X.

SVMTVVM DEDVCTIO.

Deducuntur tandem ad specificum et Sumtus huius Socie
tatis, vt hi. partim optantur partim praeuideri possunt esse futuri. 
Horum haec sunt potissima genera; Stipendia seu Pensiones, 
Renumerationes, Proemia, et Subsidia; et i-eliquae Expensae.

( 1 . )

Stipendia seu Pensiones.
Stipendium Collegii.

Inter Stipendia primum omnium eorum ineunda est ratio, 
quae Collegio Societatis penderetur. Duodecim illi Viri, ex quibus 
hoc Collegium Pestini vel Budae necessario constare debet, quia 
Societatis negotiis adeo occuparentur: vt nullo praeterea munere 
alio, prout cetera Membra Ordinaria, possent defungi: talis eorum 
ratio esset habenda, vt eos nolit omnino Societas deteriore esse 
sorte ceteris his Sociis, e quorum scilicet numero essent deligendi. 
Itaque optaret illis non modo ad honestam sustentationem, sed 
ad maiorem etiam stimu-[42]lum conducente illustriore Stipendio, 
seu Pensione fauere: vt esset operae pretium suas, quas ante
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obtinuissent, Stationes deserere, et se totos curandae rei communi 
consecrare. Constat Scientiarum et Artium Studio mentes serenae, 
sua fortuna quietas, de viuendi ratione non anxias, posse quam 
felicissime vacare. Et sane talibus constare oporteret, cum totam 
Societatem, tum inprimis hoc Societatis Collegium. Ratio itaque 
pendendi suum huic Collegio stipendium ea esse deberet, quae in 
Vniuersitate nostra Pestinensi partem potiorem obtinuit.

Secretario Societatis floreni a n n u i ......................................  1,200.
Custodi Bibliothecae, Inspectori Typographiae, Inspectori 

Theatri, deinde octo Dirigentibus, singulis floreni
annui 1000, itaque in vnum sumti f lo r e n i .................  11,000.

Item pro eorum 'hospitiis aere parato a Sosietate persol- 
uendis, qui in Collegio ipso locum habere non pos

sent; vti sunt Inspector Theatri, et octo Dirigentes, 
singulis floreni annui minimum 100, itaque in vnum 
sumti floreni ........................................................................  900.

Stipendium itaque Collegii, et quae hospitii titulo venirent,
efficerent florenos a n n u o s .............................................. 13,100.

[43]

Stipendia Subofficialium.

Deinde Subofficialium Stipendia haec ponuntur:
Oeconomo Societatis floreni annui .................................. 500.
Duobus Ephemeridum Concinnatoribus, singulis floreni

annui 400, itaque in vnum sumti f lo r e n i .....................  800.
Duobus Scribis, singulis floreni annui 300, itaque in vnum

sumti f lo r e n i........................................................................  600.
Duobus Correctoribus, singulis floreni annui 300, itaque

in vnum s u m t i ...................................................................  600.
Typographo, praeter lucri puri ex Typographia obuenturi

partem, hospitiuinque liberum, floreni annui . . . .  400.
Incisori, praeter laborum iustam mercedem, aliquanto am

plius ad complendum hospitii benificium, floreni annui____ 500.
Stipendia itaque Subofficialium efficerent florenos annuos 3,400.

Stipendia Famulorum.

Famulis demum haec fixa adsignatur Pensio:
Duobus Ephebis, singulis floreni annui 150, itaque in vnum

sumti floreni ...................................................................  300.
Mediastino floreni a n n u i .......................................................  100.
Deinde et Epheborum et Mediastini vestitus requireret

florenos annuos m in im u m ...................................... .... ·____ 100·
Stipendia itaque et Vestitus Famulorum efficerent flore

nos a n n u o s ............................................................................  500.
[44]
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Summa integra Stipendiorum.
Tres demum maiores istae Positiones in vnum collectae 

sequentem darent Summam integram:
1. Stipendium C o l le g i i .............................................. fl. 13,100.
2. Stipendia Sub offlc ia liu m ...................................... 3,400.
3. Stipendia F a m u lo ru m ..........................................  500.
Ergo Summa in teg ra .................................................. fl, 17,000.

(2.)

Remunerations, Proemia, et Subsidia.
Remunerationes.

Sequitur nunc ea, quae et Membrorum Ordinariorum habenda 
esset ratio. Hi quia tales essent, qui sparsi in Patria varia gere
rent munia, haberentque quandam viuendi rationem: solum itaque 
ad solatium laborum, quos vacuis a munere horis facerent, 
stimulumque addendum aliqua haec quasi Proemia, certa tamen 
et perpetua, quae proprie Remunerationum nomine venirent, 
quaeque abunde sufficerent, singulis darentur annui floreni 200. 
Accederet deinde plerisque diligentioribus, et felicius laboranti
bus, et illud beneficium: quod ex editis suis, vel Praemialibus, vel 
aliis Operibus ratam partem caperent. Hi si illo essent numero, 
vt supra sunt expositi, vtpote viginti quatuor: Pecunia haec illis 
Remunerationis titulo pendenda efficeret florenos annuos 4,800.

[45]
Proemia.

Opera Proemialia.
Inter Proemia prima illa sunt, quae quotannis ad excitanda 

ingenia distribuerentur inter eos, qui propositas a Societate 
Quaestiones, vel Opera alia, ceteris felicius essent soluturi, et 
elucubraturi. Cuperet Societas duo minimum quotannis huius- 
modi Opera proponere: alterum maius, alterum minus.

Ratio autem distribuendi propositum hoc Proemium ista 
esset: vt in singulis Operibus tres Eminentes suas ratas partes 
accipiant. 'Nam uni solum conferre omne hoc Proemium esset· 
sane quaedam iniuria: cum eueniat communiter, vt primo illi et 
excellentissimo alii quoque ita proxime accedant: vt in dubium 
etiam videantur quodammodo partam eius laudem vocare.

Minori Operi poneretur quotannis Praemium aureorum sum
mum 30. Ex his Primus Eminens acciperet aureos 12. Alter 10. 
Tertius 8.

Maiori Operi ponerentur aurei minimum 50. Ex his Primo 
Eminenti obtingerent aurei 20. Alteri 16. Tertio 14.

Duae hae Positiones efficerent aureos 80, adeoque florenos 
360, qui tamen ampliore Summa, vt abundantius suppeteret, siquae 
grauiores quandoque occurrerent Materiae, ponuntur 500.
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Iuuenluti Hungaricae in Arte Incisoria.
Altera Proemiu illa essent, quae a Societate quotannis daren

tur Hungaris Iuuenibus, qui se in Arte Incisoria exercerent, 
partira in subsidium vi-[46]tae, partim ad ipse Artis huius requi
sita. Haec quotannis efficerent florenos minimum 400.

Vtrumque hoc Proemiorum genus, pro Operibus et Iuuentuti 
dandum, in vnum redactum efficeret florenos annuos . . . 900.

Subsidia.
Vtinam Societati huic ita olim rebus integris et amplis esse 

liceat: vt et Membris Extraordinariis, et ipsis adeo Alumnis, qui 
tenuiore essent fortuna, aliquo occurrere possit subsidio, ad eorum 
laborem, et inprimis ad commercium litterarum subleuandum! 
Hoc nomine olim erogari possent quotannis floreni minimum 600.

Summa Integra.
Remunerationum, Proemiorum, et Subsidiorum.

Omnes istae Remunerationum, Proemiorum, et Subsidiorum 
Positiones in vnum collectae sequentem exhiberent Summam 
integram.

1. Remuueratioues . ....................................................... fl. 4,800.
2. Proemia ................. .............................  900.
3. Subsidia ..................... .............................................. 600.
Ergo Summa integra , ...............................................fl. 6,300.

(3.)
Expensae Reliquae.

Expensae reliquae quotannis necessario occursurae sequenti
bus definiuntur Positionibus. [47]

Census Domus.
Ante omnia occurrit Census Domus, quem magnum esse 

futurum satis demonstrat illorum supra facta enarratio, quorum 
vsui haec Domus esset destinanda. Opinio est hanc fore florer 
norum minimum ........................................................................ 1,600.

Bibliotheca.
Cum solatio potest commemorari: eam esse iam nonnullorum 

bonorum Patriae Ciuium mentem in hoc Institutum pronam et 
liberalem manifeste indicatam: se suam Librariam Supellectilem 
eximie instructam huic Societati esse cessuros, modo certa sit 
eius Constitutio. Singularia huiusmodi exempla sane et aliorum
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concitabit munificentiam: vt adeo haec Societas iam in ipsa 
nativitate sua aliqua gaudere possit Bibliotheca, Hanc deinde 
nona quotannis meliorum et rariorum Librorum accessione opor
teret augere: in quem finem impendendi essent praecipue in 
exordio floreni annui m in im um ..............................................  500.

Posta.
Ad fouendum commodius litterarum commercium vtinam 

Societatis Collegio saltem illa Altissima exorari posset Gratia: 
vt in negotio communi Posta Libera fruatur! Tanto pro hoc magis 
audet supplicare haec Societas: quod ea Aerario Begio quodam
modo refusura sit condonandam hac parte solutionem Ephemeri
dibus per se vulgandis, et Postae beneficio, vt solet, vtiliter ex 
parte in ipsorum [48] etiam Postae Officialium promouendis. 
Expensae hujusmodi Postales, quae Societas haberet in communi 
negotio, putantur leui calculo futurae florenorum . . . .  800

Scriptoria Supellex.
Deinde, vt et communis huius Collegii Scriptoria Supellex, 

ea inprimis, quae Secretario subesset, ad negotia expeditius 
gerenda commode quotannis instrueretur, in rem hanc necessarii 
essent floreni m inim um ...............................................................  300.

Calefactio, Lumen, etc.
Denique communium Collegii conclauium calefactio hyemalis: 

vti est Locus Consessuum, deinde Scriptorium et Lectorium: 
postea et lumen commune: ad haec supellex etiam cubilium pro 
aduenis Sociis destinandorum: et ea demum, quae ad curandam 
munditiem necessaria sunt instrumenta, exigerent quotannis 
florenos minimum ......................... .............................................. 500.

Summa integra Expensarum reliquarum.
Quinque istae reliquarum Expensarum Positiones in vnum 

collectae sequentem efficerent Summam integram.
1. Census Domus . . .
2. B ibliotheca.................
3. P o s t a ..........................
4. Scriptoria Supellex .
5. Calefactio, Lumen, etc.

Ergo Summa integra . . . .

Typographic.

fl. 1,600. 
500. 
800. 
300. 
500.

fl. 3,700. 
[49]

In Typographiam magna quotannis impendi deberet pecuniae 
vis, sed quam ea tamen semper cum foenore redderet, seque ipsa
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sustentaret. Quare nec expensae in eam faciendae isthie expo
nuntur.

Theatrum.
Et Theatri Expensae nullae deducuntur, quod et has ipse 

illo Prouentus, qui ex Theatro esset percipiendus, cum adparandae 
supellectili, tum ipsorum etiam Actorum honorificentiori susten
tationi curandae adsectaret. Partem huius Prouentus nullam pror
sus suppeditaret haec Societas, nisi fortasse ad ponendum quan
doque Proemium elaborandi vel traducendi elegantioris et 
illustrioris alicuius Drammatis, quae res cederet itidem pro- 
mouendo ipsius Theatri commodo.

Summa Summarum.
Quibus omnibus ita expositis haec demum esset omnium 

faciendorum Sumtuum Summarum Summa.
1. Stipendiorum Summa ...........................................fl. 17,000.
2. Kemunerationum etc..................................................  6,300.
3. Expensarum reliquarum  .........................  3,700.
Ergo Summa Summarum ...................................... fl. 27,000.

[50]

i  XI.
A D  N O T A T I O N  E S  

IN SVMTVVM DEDVCTIONEM.

(1 .)

Supplicatio pro Fundo praecipuo.
Inter hos Sumtus ii quam maxime necessarii sunt, qui ad 

Societatis Collegium primum omnium formandum et consta
biliendum requiruntur, quo deinde exordio facto et reliquae Moli 
sua sensim accederent incrementa, vt demum integra etiam et 
perfecta consistere possit. Huc, vti ex Deductione patet, si illico 
hoc Collegium pleno adparatu, adnumeratis etiam Subofficialibus 
et Famulitio, constituendum est: desideratur aliquanto amplior 
Summa florenis 17,000. cum et Census soluendi ratio habenda sit. 
Si vero praecipua Sociorum solum cura fuerit, ex quibus necessario 
hoc Collegium constare debet; vt vel his bene prouisis reliquae 
Societati aliqua sensim animatio dari possit; certe requiruntur 
florenorum minimum 14,000.

Atque hanc saltem Summam rogat quam inpensissime 
supplex haec Societas sibi ex Fundo Studiorum, Augustae Aulae 
Clementissima Consensione, ad rem hanc tam salutarem tanto et 
celerius et certius inchoandam, benigne suppeditari: praeter 
Altissimas illas iam saepe humillime interpellatas Gratias et
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Fauores, qui necessarii sunt ad hoc Institutum Indultu et Auctori
tate Regia firmandum. [51]

His demum feliciter impetratis, certa spes est: reliqua Mag
natum aliorumque Bonorum Ciuium Munificentia esse liberaliter 
supplenda: et quam securissime autem ex Typographiae Prouen- 
tibus, quae aeque horum Patronorum et Benefactorum largitio
nibus erigenda est.

( 2. )

Vsus pecuniae olim superantis.
Si demum et Liberalitate hac, et propria ipsius Societatis 

industria, ita olim Prouentuum benigna fuerit accessio incremen
tumque amplius: vt illi, non modo sufficiant, sed supersint etiam 
iis, quae et Renumerationum, et Proemiorum, et Subsidiorum, 
alioque nomine defixae sunt Expensae: tum vero et huius supe
rantis pecuniae facienda vtiliter iam nunc constituitur certa 
quaedam adplicandi ratio. Primum enim augebitur Membrorum 
numerus, prout hoc necessum visum fuerit. Deinde si et hoc 
numero aucto abundantior suppetierit Prouentus: in maiorem 
eorum solum Membrorum fauorem, qui iam exstiterint, tota illa 
summa aequaliter diuidenda quasi accidentis nomine erogabitur; 
nimirum inter Collegii Membra, et Membra reliqua Ordinaria. Ad 
hanc participandi facultatem aliqua minori ratione habenda 
admitti debebunt hi etiam Collegii Subofficiales: Oeconomus. 
Ephemeridum Concinnatores, Scribae, et Correctores. [52]

(3.)
Ratio Publica Perceptorum et Erogatorum.

Denique vt et publice constet, Societatem hanc in toto hoc 
olim quoquo nomine percipiendorum Prouentuum faciendarumque 
Expensarum negotio mente integra et sincera versari: illa qui
dem horum omnium Rationem palam etiam datura est, in eo 
nimirum Calendario, quo Patronis Membrisqne suis quotannis 
gratificari intendit, adiectis, praeter Societatis, vt vocant, Statum 
Personalem, annua eiusdem Historia, Decretis, aliisque fugientibus 
Opellis ad oblectandum facientibus.

(4.)
Ordo in Statu Personali seruandus.

Et Statum quidem Personalem huius Societatis in dicto hoc 
Calendario quotannis exponendi Ordo et Ratio sequens esse posset.

STATVS
ERUDITAE SOCIETATIS 

HUNGARICAE
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PRINCEPS PROTECTOR
N. N.

PATRONI ET BENEFACTORES
N. N.

PRAESES
N. N.

MEMBRA HONORARIA
N. N. [53]

COLLEGIUM SOCIETATIS
Secretaries.

N. N.
Custos Bibliothecae.

N. N.
Inspector Typograph i ae.

N. N.
Inspector Theatri.

N. N.
Dirigentes et Arbitri Operum.

. Dirigens Aestheticus.
N. N.

Dirigens Historicus.
N. N.

Dirigens Philosophus.
N. N.

Dirigens Iuridicus.
N. N.

Dirigens Matheseos Purae.
(3)

Dirigens Matheseos Adplicatae.
N. N.

Dirigens Physicus.
N. N.

Dirigens Medicus.
N. N.

MEMBRA RELIQVA ORDINARIA.
N. N.

MEMBRA EXTRAORDINARIA.
■ N. N.

ALVMNI SOCIETATIS.
N. N. [54]

G róf Széchenyi I s tv á n  nap ió i. I I I .  kö te t. 35
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COLLEGII SOCIETATIS 
SVBALTERN1. 

Oeconomus.
N. N.

Ephemeridum Concinnatores. 
N. N.

Scribae.
N. N.

Correctores.
N. N.

Typographus.
N. N.

Incisor.
N. N.

Discipuli in Arte Incisoria. 
N. N.

FAMVLITIVM.
Ephebi.
N. N.

Mediastinus.
N. N.

THEATRVM SOCIETATIS. 
N. N. * *

laurini. Mense Nouembri. Anno 1790. 
ADORNANTE 

Nicolao Révai e Scholis Piis.
Artis Delineatoriae Professore. [55]

Influentibus in hoc negotium et Ceteris Sociis, quorum Nomina 
in Relatione Excelso Consilio Locumtenentiali Regio humillime 
facta iam indicata sunt.

*

Adornator et Agens communis hic nihilominus expressus esi: 
v t constet Publico, ad quem oporteat scribere, siqui ex Patriae 
Ciuibus, maxime Eruditis, suas ad hanc rem vtiles Reflexiones 
addere vellent. Quod vt faciant, rogantur etiam quam humanis
sime: v t tanto perfectior esse possit, si certo futura est, huius tam 
dudum exoptatae Societatis Constitutio. [56]
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C A N D I D A T I
E R I G E N D A E

E R V D I T A E

S O C I E T A T I S
HVNGARICAE,

E T

R A T I O
F A C T I

IN EA PROMOVENDA 

P R O G R E S S V S .

[5 9 ]

I A V R I N I,

T Y P I S  I O S E P H I  S T R E I B I G .  

1 7  9 1.

3 5



548 G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓI

Posteaquam alterum erigendae Eruditae Societatis Hungaricae 
Planum curis secundis diligenter elaboratum, maxime in Excel
sorum Procerum Inclitorumque Statuum gratiam, iam et typis 
excusum fuisset: sensimus desiderari vehementius etiam ad 
pleniorem rei notitiam eorum quoque editionem, quae sunt non 
solum ad ipsum hoc Planum Excelso Consilio Locumtenen- 
tiali Regio exhibitum, partim Iussu Altiore, partim nostra 
prouidentia adiecta; sed etiam quae antea acta sunt, et 
quandam facti progressus rationem quasi ob oculos ponere 
possent. Vt itaque et hac parte morem gereremus, quae quidem 
communicari possunt, et haec typis expressa Plano ipsi adiun- 
gimus duabus veluti Sectionibus distincta: altera Candidatos 
erigendae huius Societatis complectitur; altera Rationem reddit 
facti hucusque in promouenda hac Societate Progressus. Non
nulli ex iis Sociis, qui in curando hoc negotio suam contulerunt 
operam, nomina quidem sua in Relatione Excelso Consilio 
Locumtenentiali Regio facta indicari, et veluti aliqua subscri
bendi ratione exponi passi sunt; sed in Editione variis 
inducti causis id fleri recusarunt. Quare cum singuli exponi 
non potuerint, coalitum in eo est, vt nulli exponerentur, prae
ter Agentem Communem et Adorn atorem Praecipuum. Eadem 
ratio nos vetat Opinionem a nobis de constituendo Collegio 
depromtam vulgare. In his igitur significamus humanissime 
nos cupidis licet Lectoribus et Arbitris satisfacere non posse. [60]
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C A N D I D A T I
ERIGENDAE

H KV DITA E SOCIETATIS
HVNGARICAE.

In Relatione Excelso Consilio Locumtenentiali Regio facta, 
antea, quam ad indicandos Candidatos pro Sociis Ordinariis, et 
maxime pro constituendo Societatis Collegio progressum fuisset, 
expositi sunt nonnulli Viri Illustres, qui non recusarunt huius 
Societatis Membra Honoraria esse, nec vetuerunt Nomina sua 
palam iieri. Hos et hic praemittimus semper nobis cum honore 
commemorandos. Dolemus vero et reliquos, quorum nominandorum 
ampla nobis esset copia, partim ob eorum modestiam, partim ob 
metum etiam aliquem, ne aliquomodo in inuidiam adducantur, 
nunc isthic non posse pariter referri.

V I R I I L L V S T R E S  
QVI NON RECVSANT ESSE 

MEMBRA HONORARIA.

Ex Magnatum Ordine.

Illustrissimus Dominus Comes Joannes-1 Gvadányi, Generalis 
Campi Vigiliarum Praefectus. Vir, omnis Litteraturae, sed inpri- 
inis Hungaricae adeo a-[61]mans: vt ipse etiam, licet aetate sit 
prouecta, scribendis et Carminibus, et aliis vtilibus Opellis, quam 
libentissime occupetur. Inter Carmina maioris voluminis est Liber 
eius hoc titulo, Falusi nótárius, in quo degeneres seculi nostri 
mores festiue et eleganter carpit. Stylo soluto vulgauit Opus 
admodum prosicuum Iuuentuti Hungaricae, quae belli potissimum 
cupit Patriae inseruire, hac inscriptione, Török háborúra tzélzó 
Gondolatok a’ vitézkedni kívánó Magyar Ifjaknak kedvekért.

Illustrissimus Dominus Liber Baro Gedeon Rádai Senior. 
Huius omnigenae Eruditionis excellens studium docet nota illa 
ac per totam Patriam celebrata Bibliotheca, quam habet in Gen- 
tilito suo Castello Pétzel longe instructissimam. Litteratorum adeo 
amans: vt et ipse in hoc hominum genus referri gloriosum putet. 
Aetate licet sit omnino prouecta, assiduus tamen mirum in modum 
est in scriptitatione Patria. Eius Carmina complura leguntur in 
Museo Hungarico, in quo adornando et is Socius est. Concinnat 
nunc Paraphrasim Operis Epici, Comitis Nicolai Zrínyi, cui nomen 
Adriai Tenger’ Sirena ja.

Gróf Gvadányi József.
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Ex Ordine Ecclesiastico.
Reuerendissimus Dominus Joannes Baptista Molnár. AA. LL. 

Philosophiae et Theologiae Doctor, Abbas Belae Pontis. Olim in 
Regia Scientiarum [62] Vniuersitate Budensi Humaniorum Direc
tor, et Senatus Academici Studiorumque Commissionis Assessor: 
nunc Canonicus Cathedralis Ecclesiae Scepusiensis. Huius in 
promouendo et augendo Sermone Patrio singulare ac perpetuum 
studium iam dudum notum est tot illis varii argumenti magnis 
et praeclaris Operibus. Régi Jeles Épületek, Illustriora Veterum 
Aedificia. Egy-házi Történetek, Historia Ecclesiastica. Magyar 
Könyv-ház, Bibliotheca Hungarica. A ’ Természetiekről Nevton 
Szerint, Physica Newtoniana. Et quae praeterea directe ad Theo
logiam pertinentia edidit: Reformatum dubium, varias item et 
graues Conciones. Multa ad haec facta diuersis solennitatibus 
Carmina. Praeterea nunc quoque aetate ingrauescente vario occu
patur docto labore, imprimis in traducendo eodem metri genere 
Homero, quo Graece scriptus est. Quae omnia totidem sunt et 
magnae eius eruditionis, et amplae in Sermone Patrio facultatis 
documenta. Habet et Latinae Eloquentiae tam solutae, quam ligatae 
non pauca et non obscura specimina. In his praecipua est Historia 
Naturalis, quam est Carmine complexus.

Reuerendissimus Dominis Antonius Majláth de Székhely, 
Abbas S. Benedicti de Borchi, Praepositus S. Saluatoris de 
Pápoez, Cathedralis Ecclesiae Jaurinensis Canonicus, AA. LL. et 
Philosophiae Doctor, olirn in Academia Jaurinensi Theologiae 
Moralis, et Pastoralis, ac Eloquentiae Sacrae Professor, [63] tum 
etiam eiusdem Academiae Director. Eruditorum Patriae nostrae 
Fautor eximius, ipse quoque varia ac multiplici eruditione con
spicuus. Poeta et Orator excellens; quod vulgata illius Latina 
Carmina et Orationes satis superque demonstrant. Hungarici 
etiam Sermonis adeo amans, vt iam antea, quam e tot bonorum 
Ciuium animis ardens Patriam iuuandi, et linguam, ac Nationem 
excolendi studium in tam luculentas flammas erumperet, cum 
Musis Hungaricis suauiter versatus fuerit, et nunc quoque fre
quenti ad populum Hungaricum dictione delectetur.

Admodum Reuerendus ac Clarissimus Dominus Joannes 
Nagy, Parochus Szanyensis in Dioecesi Jaurinensi. Olim celeber 
in Academia Jaurinensi Philosophiae Professor. Patria Poesi 
festiuissime occupatur. Haec eius sunt Opera edita. A’ Méhi Gaz
daság, Res Apiaria scripta Carmine Elegiaco. Nyájas Múzsa, Musa 
Blanditiarum. Magyar Kátó, Cato Hungaricus, Opus ex Faludiano 
Viro Aulico, Udvari Ember, redactum in Carmen Elegiacum. 
Demum Opus Drammaticum, Égyiptziai József, Josephus 
Aegyptiacus.

Ex Ordine Equestri.
Abrahamus Bartsai, Colonelli Locumtenens in Legione 

Equestri Germanica Magni Ducis Hetruriae, (cum haec scribere
mus, nunc vero promotus iam est ad Nobilem Turmam Praeto
rianam Hunga-[64] ricam,) cui inter armorum quoque strepitus
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amica Musa Patria felices et elegantissimos dictat versus. Edidit 
horum non paucos Georgius Bessenyei in Opere suo, A  Bessenyei’ 
Barátsága, Amicitia Bessenyeiana. Plurimos edidit Nicolaus Revay 
cum Ortzianis in sua Poetica Collectione Patria singulari Libello, Két 
Nagyságos Elmének Költeményes Szüleményei, Duarum Illustrium 
Mentium Foetus Poetici. Hungarus vtique elegans. Item Latinus, 
Germanus, Italus, et Gallus inprimis quam cultissimus.

Alexander Barótzi, Superior Vigiliarum Magister ad Nobi
lem Turmam Praetorianam Hungaricam. Hic primam quasi facem 
praetulit elegantiori illi sensui, qui posteriore hoc tempore tota 
fere Hungária coepit quam dulcissime propagari: Hungarice 
redditis singulari et rara venustate Marmontelii Narrationibus, 
et Duschii Epistolis Moralibus, Erköltsi Mesék, et Erköltsi Leve
lek: verso item ex Gallico culto et suaui Opere Romanensi Cas
sandra in septem Tomulos diviso. Recentissime vulgauit grauiter 
et docte scriptam Patrii Sermonis Defensionem, A’ V édelmeztetett 
Magyar· Nyelv. Insigniter praeterea versatus in Physica, et in 
illa scientiae Medicae Parte, quae Chemicis Operationibus occu
patur, item in Historiis, Statistica, et Politica. Excellens Hunga
rus, Latinus etiam, Germanus, et Gallus egregius. [65]

Franciscus Kazintzy, Scholarum Nationalium per Districtum 
Cassouiensem Inspector Regius, et Incliti Comitatus Abaujvárien- 
sis Tabulae Judiciariae Assessor. Huius in promouendo Sermone 
Patrio ardens est aemulatio. Ea quae Hungarice reddidit, et nunc 
reddere contendit, sunt quam plurima. Gessneri Idillia, Klopstokii 
Messiae. Theatri Hungarici Apparatus: in cuius Tomo primo iam 
typis vulgato comparet Hamlet et Stella ex Götheo, Sara Sampson 
ex Lessingo. Sub proelum veniet proxime et secundus Tomus, et 
deinceps ceteri. Traducit praeterea et Wielandi Diogenem, et 
Philosophi Rousseau Contractum Socialem. Sui ingenii foetus est 
Opus dictum Bátsmegyei’ Levelei. De suo item habet plurima in 
Orpheo Hungarico, cuius Operis Periodici iam quatuor vulgauit 
Fasciculos. Praeter peritiam Linguae Hungaricae sciens est et 
Latinae, et Germanicae, et Gallicae: Italicae quoque et Graecae 
gnarus. [66]

C A N D I D A T I
P R O  S O C I I S  O R D I N A R I I S ,  

M A X I M E
PRO C0 NSTITVENDO COLLEGIO.

1.) Balog (Alexander) Presbyter Secularis Dioecesis Iauri- 
nensis, AA. LL. et Philosophiae Doctor, in Regio Gymnasio Iauri- 
nensi Humaniorum Professor Senior, et Prodirector. Singularis 
diligentiae in docenda sua Iuuentute: ad quod vt esset quam para
tissimus, magnis impensis propriam et instructissimam comparauit 
Bibliothecam, et raram praeterea Naturalium, inprimis Minera
lium, Collectionem. Erigendae aliquando Eruditae Societatis Hun
garicae tam cupidus, tamque amans: vt ad hanc suam Librariam
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Mineraliumque amplam Supellectilem in eius vsus donandam vitro 
proclinet. Ad haec magnam habet et vocum rariorum segetem 
collectam sedulo ad augendum olim Dictionarium Hungaricum. 
Cultus ipse Hungarus, cultus etiam Latinus; quo sermone non 
pauca suae in Re Poetica praelarae facultatis dedit specimina 
iam typis vulgata. Occupatur praeterea non vulgari Physicae et 
Philosophiae studio. Nouit probe et Germanicam Linguam: 
Graecae quoque intelligens. [67]

2. ) Bárány (Petrus) Pestini vberiori Scientiarum Cognitioni 
vacat vita priuata. Nuper alumnus Scholarum Piarum. Contendit 
inprimis Philosophia excellere. Incitatus illo praemio, quod Muni
ficus quidam Hungáriáé nostrae Eruditus posuit ad conscriben
dam quam optime Patrio Sermone Psychologiam, adeo singulari 
successu hoc Opus tentauit, vt praeclaram mouerit de se opinio
nem, se olim erigendae huic Societati futurum vtilissimum. Prae
ter pulchram Patriae, et Latinae Linguae peritiam loquitur et 
Germanicam: intelligit Gallicam, et Graecam.

3. ) Batsányi (Ioannes) Ad Regiam Administrationen! Caine- 
ralem Cassouiensem Scriba. Feliciore natus genio ad Mansuetio
res inprimis Litteras. Aptus proinde ad Classem Philologicam. 
Primum et laudabile dedit iuniore adhuc aetate suae in Patrio 
Sermone facultatis specimen edito satis iusto Opere de Hunga- 
rorum Virtute Bellica Veterum exemplis illustrata. A’ Magya
roknak Vitézsége Régiek’ Példáival meg-világosítva. Socius et 
praecipuus Digerens est Musei Hungarici, quo concinnando Eruditi 
Cassouienses iam in annum tertium occupantur. Eum viuidiore 
imaginandi vi alta et sublimia in condendis Carminibus consec
tari, parique spiritu procedere maxime in vertendo Celtarum 
Poeta Principe Ossian, probant aliquot edita in eodem Museo 
Hungarico non vulgaria documenta. Praeter cultiorem Linguae [681 
Hungaricae peritiam sciens est et Latinae, et Germanicae: intel
ligens deinde et Italicae.

4. ) Benke (Michael) Philosophiae Professor in Collegio Refor
mato Enyediensi. Linguae Hungaricae adeo peritus, vt arduam 
hanc Scientiam hoc Sermone tradere non dubitet. Versatus prae
terea in Paedagogia quam maxime: qua se laude conspicuum 
reddidit inprimis in educando Iuniore Comite Teleki Filio Excel
lentissimi Comitis Procancellarii Samuelis Teleki. Probe doctus 
et Latine, et Germanice, et Gallice; intelligit praeterea et Graecam.

5. ) Benyák (Bernardus) E Scholis Piis, AA. LL. et Philoso
phiae Doctor, Gymnasii Regii Albaregalensis Director. Iam satis 
dudum est, quod Linguam Patriam, stante adhuc Pestana Piarum 
Scholarum Academia, ad Philosophiam, quam ibi tum magna 
cum laude docuit, successu ita secundo accommodauerit: vt eius 
Discipuli Tentamina Publica primum, quod scire possumus, hoc 
Sermone in Hungária fecerint. Dedit praeterea non pauca populari 
carmine edita et Poeticae Facultatis specimina. Varia etiam 
seriptatione Latina iam typis expressa satis innotuit, praecipue 
Dialogis de Philosophia. Callet ad haec et Germanicam, et Gal
licam; intelligit et Graecam. [69]
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7. ) Bottá (Martinus) E Scholis Piis, in Academia Regia Clau- 
diopolitana, antea Humaniorum, nunc Historiarum Professor non 
mediocri conspicuus laude. Felix in condendis ad Latinum pedem 
Patrio Sermone Carminibus, praecipue Lyricis, quorum aliqua iam 
typis edita leguntur. Elegans et Hungarus et Latinus: intelligit 
Germanicam, Gallicam, et Graecam.

8. ) Csépán (Stephanus) luris Doctor, quo praecipue studio 
magnam de se coneitauit exspectationem. Quantum praeterea cul
tiore Sermone Patrio valeat, primum et luculentum dedit sui 
conatus specimen traducto in Hungaricum, Nicolao Zrinyio, Opere 
Drammatico Clarissimi Vertesii. Callet ad haec Latinam, Germa
nicam: intelligit et Gallicam.

9. ) Decsy (Samuel) Philosophiae et Medicinae Doctor. Viennae 
nunc se totum impendit Lucubrationibus variis, et iis potissimum 
Historicis, et Statisticis. Adplausum communem meruit recenter 
Patrio Sermone Osmannographia in tres Tomos diuisa. Multum 
ad formandum Societatis Planum contulit, ad cuius commen
dationem Opus etiam singulare nuperrime typis vulgauit, dictum 
Pannóniái Féniksz, Phoenix Pannonia. Docte in hoc et solidis 
omnino momentis probat, ex Cultura Sermonis Patrii maximam 
partem Felicitatis Publicae esse deriuandam; nobisque solum ob 
eius neglectum plurima deesse. [70] Societatis itaque, quae praeci
pue Linguam Patriam excolat, necessitate sic posita, absoluit 
deinde omnem, quam optime potest, hanc constituendi rationem· 
Praeter Linguae Patriae non mediocrem peritiam, Latine etiam et 
Germanice probe doctus est: intelligit praeterea et Gallicam, et 
Italicam, et Graecam.

10. ) Dayonits (Andreas) E scholis Piis AA. LL. et Philosophiae 
Doctor, in Regia Scientiarum Vniuersitate Pestiensi Matheseos 
purae Professor Publicus Ordinarius. In eodem suo hoc genere, 
praeterea in Philologico etiam, quam sit non vulgariter versatus, 
documento sunt praeclara iam typis edita complura eius Opera: 
Algebra et Geometria primum ab eo, quod scire licet, tanto adpa- 
ratu Hungarice conscripta: duae deinde Lucubrationes Romanen
ses, quae proprii ingenii sunt foetus, adplausumque communem 
consecutae sunt, Etelka, et Arany Peretz, Armillae aureae: demum 
et duo Opera Poetica carmine populari confecta, Trója’ vesze
delme, et Ulisszes’ Utazásai, Troiae Excidium, et Ulyssis Errores. 
In quibus omnibus elucet eius et mens excellens, et Linguae 
Patriae insignis peritia. Elegans est etiam Latinus, quod docet 
editum ab eo Argonautarum Opus singulare. Nouit ad haec Lin
guam Germanicam: Gallicae quoque et Graecae intelligens est. [71 j

11. Fábchich (Iosephus) Presbyter Secularis Dioecesis lauri- 
nensis, et in Regio Gymnasio Iaurinensi Grammaticus Professor 
Senior. Studiosissimus Linguae Hungaricae. Ad locupletandum 
olim et sua aliqua opera Dictionarium Patrium assidua et diligenti 
vocum rariorum connotatione occupatur. Promtus praeterea pro 
suis viribus, et impensis, et praecipue sua priuata Bibliotheca non 
vulgari rem erigendae Societatis augere. Vacat ante omnia Phi
losophiae et Matheseos Parti Astronomicae. Praeter peritiam
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Linguae Hungaricae et Latinae, nouit probe et Germanicam: in 
Graeca etiam versatur quam diligentissime.

12. ) Földi (Ioannes) Physicus et Medicus Szathmár-Néme- 
thiensis. Augendae et perpoliendae Linguae Patriae studio iam 
dudum satis clarus. Huius conatus specimina complura leguntur 
stylo et soluto et ligato confecta tam in Vniuersalibus Collec
taneis Comaromiensibus, quam in Cassouiensium Museo et Orpheo 
Hungarico. Linguae Patriae non vulgariter peritus: prout et Lati
nae et Germanicae probe gnarus.

13. ) Gőböl (Gasparus) Minister Reformatus Ketskeméthini. 
Conscripsit versu populari Peregrinantem Animam, Utazó Lélek, 
Opus plenum amore Patriae, et boni communis studio. Deinde 
eodem carminis genere traduxit in Hungaricum Dauidis [721 
Durandi Auctoris Angiiéi Casum primi Hominis. Vtroque hoc 
labore ostendit praecipue, quam cultam possideat elegantemque 
Linguae Patriae peritiam. Callet praeterea Latinam, Germanicam 
et Gallicam: Anglicae quoque, et Graecae satis intelligens.

14. ) Görög (Demetrius) Iunioris Comitis Kollonich domesticus 
studiorum morumque Preefectus Viennae, item Praecipuus Socius 
in scribendis Sermone Patrio Euentibus Bellicis, quo suo singulari, 
et ardenti conatu mirum in modum iam profuit etiam, et nunc 
prodest Patriae. Auxit enim inprimis Societatis Hungaricae 
ad colendam Linguam Patriam erigendae desiderium, non solum 
perpetua commendatione, sed factis etiam magnis in hanc rem 
propriis impensis. Hoc suo studio insigniter deuinxit sibi non 
paucos Patriae Magnates, qui, tacito nomine, per eum voluerunt 
et proponi et distribui Praemia non prorsus mediocria ad excitan
dam magis nostrorum Scriptorum industriam, et aemulationem. 
Magnis Sumtibus promouit apud Gentem nostram Artem etiam 
Iucisoriam, illa inprimis Europae Mappa nitida et eleganti, quam 
primum Hungarice excudi curauit opera Hungarorum iuuenum, 
quibus quotannis subsidio est certa pecunia ad alendam eorum 
diligentiam. Studia, in quibus magis versatus est, haec sunt: 
Philosophia, Historia, Statistica, et praecipue Paedagogia. Prae
ter cultiorem Linguae [73] Hungaricae peritiam callet Latinam, et 
Germanicam, et Gallicam.

15. ) Gyöngyösi (Ioannes) Minister Reformatus Tordensis in 
Transiluania. Celeber in Carminibus Patrio Sermone ad pedem 
Latinum non infelici successu exigendis. Quo suo conatu vt tanto 
magis placeat popularibus nostris, et illum numeris Latinis addit 
ornatum, arduum oppido et duplici superandum labore: vt eius 
versus, prout hoc modulationis genus solet a nostris vocari, per
petuo leonini essent. Haec eius Carmina sparsa primum, vt varia 
tulit occasio, deinde in vnum collecta satis iusto Volumine iam 
edita sunt Viennae. Praeter peritiorem et cultam Linguae Hun
garicae peritiam callet probe et Latinam: Gallicae quoque, Ger
manicae, Graecae et Hebraicae intelligens est.

16. ) Horváth (Adamus) Geometra Fiiredini ad Lacum Bala
tonéin- Vehementer animatus ad excolendum et promouendum 
Sermonem Patrium, cuius opportunissimo medio curando intentus.
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erigendae nimirum in hunc finem Societati Hungarieae, et ille, 
quod suarum virium esse potest, iam dudum satis et sollicite 
Magnatum captat beneuolentiam. Facilis et amplus in fundendis 
Patrio Sermone Versibus, qui populari plausu excipiuntur. Haec 
eius sunt Opera iam edita. Hunniás, Carmen epicum de Ioanne 
Hunyadi Gubernatore Hungáriáé. Holmi, seu Miscel-[74]lanea 
suarum fugientium Opellarum. Deinde Carmen singulare de Im
mortalitate Animae. Daturus sub proelum proxime Noctes suas 
Aestiuas, Nyári Éjtszakák, seu Astronomiam Versibus deductam: 
item Ethicae Partem de Temperamentis. Ex quibus clare elicitur, 
eum et Philologiae, et Philosophiae, et Matheseos studio non 
mediocrite occupari. Praeter cultiorem Linguae Hungarieae peri
tiam callet Latinam: impendit se nunc Germanicae et Gallicae.

17. ) Illei (Ioannes) Presbyter Secularis Archidioecesis Stri- 
goniensis Comaromii. AA. LL. et Philosophiae Doctor olim Pro
fessor etiam Publicus. Iam dudum nota et celebrata est felix eius 
opera in Boetio Hungarice traducto, item in vulgatis aliquot 
Actionibus Drammaticis. Et licet aetate sit iam admodum in- 
gra.uescente adeo tamen promouendae Litteraturae Patriae amans 
est: vt ne nunc quidem a scribendo desistat. Reeentissimum est, 
quod et Considerationes quasdam vtiles et ad morum doctrinam 
accomodatas ex Gallico in Hungaricum eleganter transtulerit, et 
Comoediam dictam Tornyos Péter, festiuum proprii ingenii foetum, 
in lucem emiserit. Praeter cultam Linguae Hungarieae et Latinae 
peritiam nouit et Germanicam, et Gallicam: Graece quoque 
doctus est.

18. ) Kerekes (Samuel) Socius in adornandis Euentibus Bellicis 
Viennae. Studia, quibus maxime [75] valet, ista sunt: Philosophia, 
Statistica, et Paedagogia. Praeter cultiorem Linguae Hungarieae 
peritiam, cuius amplissima sunt documenta in iisdem Euentibus 
Bellicis, nouit probe et Latinam et Germanicam: intelligit Gallicam 
et Graecam.

19. ) Komjdti (Abrahamus) AA· LL. Philosophiae et luris 
Doctor, in Reformato Gymnasio Miskoltziensi Professor. Auxit 
praeclare Gentis nostrae gloriam, scripta insigni Dissertatione 
Iuridica, ob quam et Praemium ab Exteris accepit. Praeter gra- 
uiora Philosophiae et luris studia Humanioribus etiam Litteris 
egregie imbutus est. Linguae vero Patriae tanta praeditus peritia, 
vt ad excolendum hunc Sermonem vtilem collaturus sit operam. 
Latine etiam probe doctus est, item et Germanice, et Gallice, et 
Graece.

20. ) Kovásznál (Alexander) Philologiae et Historiae Professor 
in Collegio Reformato Maros-Vásárhelyiensi. Adornat magno 
adparatu illustrem, et notis animaduersionibusque variis maxime 
Historicis docte refertam editionem Operum omnium Principis 
Poetae nostri Stephani Gyöngyösi. Tenet inprimis Linguae Hun
gáriáé penitiorem et elegantem notitiam. Doctus praeterea est 
non vulgariter et Latine: callet Germanicam, et Gallicam; in 
Graeca etiam probe versatus. [76]

21. ) Kovdts (Franciscus) Geometra Incliti Comitatus Vesz-
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primiensis. Praeclarae eruditionis Vir. Eius ardorem vere nobilem 
excolendi et perpoliendi, tam Sermonem Patrium, quam et ipsos 
populares nostros, probam mirifice depromtae saepe in Vniuer- 
salibus Collectaneis Comaromiensibus doctae et vtiles opiniones 
et animaduersiones. Leguntur ibi et eius Carmina non pauca. 
Quantum tamen condendis Patrio Sermone Versibus valeat, osten
dit quam maxime singulari et iusto Opere, traducto in Hungaricuin 
Nicolai Boileau Auctoris Gallici Pulpito. Praeter elegantem 
Linguae Patriae peritiam doctus est et Latine, et Germanice, 
et Gallice.

22.) Kreskai (Emericus) Ex Ordine Paulinorum. Olim Biblio- 
thecarius Monasterii Pestiensis. Emeritus Scholarum Szathmarien- 
sium Director Regius. Valet praecipue Philosophiae studio. 
Occupatur Mansuetioribus etiam Litteris. De hoc genere habet 
non pauca et sua inserta Cassouiensi Museo Hungarico, in quo 
concinnando et ipse Socius est. Patet vel ex his, eum omnino 
viuidum et felicem esse in scribendis Patrio Sermone Carminibus. 
Eleganter peritus est Linguae Hungaricae; probe sciens praeterea 
et Latinae, et Germanicae, et Italicae.

24. ) Mdtyus (Stephanus) Medicinae Doctor, et Incliti Comi
tatus Küküllőensis Physicus Ordina-[77]rius. Vir et Artis suae 
Medicae, et Linguae Patriae longe seientissimus: quod probat 
praecipue conscriptum ab eo magna et indefessa diligentia copio- 
saque eruditione Opus Medicum dictum Vetus et Noua Diaetetica, 
Ó és Új Diaetetica in sex Tomos diuisum, quorum quatuor iam 
typis expressi teruntur legentium manibus. Callet Latinam; Ger
manicae etiam, et Gallicae probe intelligens.

25. ) Milesz (Iosephus) Philosophiae Professor in Collegio 
Reformato Debretzinensi. Penes hoc officium suum proprium 
quam vtiliter aliis etiam studiis occupetur, maxime autem ad 
augendam linguam Patriam, documento est illa eius diligentia 
singularis: quod Clinicum Liberi Baronis Antonii Störckii in 
Hungaricum traduxerit. Praeter Linguae Hungaricae et Latinae 
peritiam, gnarus est et Germanicae: intelligens praeterea et 
Gallicae, et Graecae.

26. ) Nagyvdti (Joannes) Pestini priuata Praefectura occupa
tus vberiori scientiarum cognitioni vacat. Teutatae successu felici 
lucubrationes variae praecipue de Re Oeconomica, testimonia 
praeterea, quam frequentissima probant eum in variis scientiis 
egregie esse versatum. Potiora eius Studia sunt: Physica, Techno
lógia, Oeconomia, et Historia Naturalis. Exercuit se insigniter 
in Mathesi etiam: deinde in Philosophia, in Statistica, et Politica, 
item in Chemia. Intererat sedulo Anatomicis Experimen-[78]tis. 
Linguas loquitur, praeter Huugaricam et Latinam, Germanicam 
etiam et Gallicam, intelligit Italicam et Anglicam; Graecae 
quoque et Hebraeae satis memor est. Et hic conatus est, quantum 
jjer se potuit, maxime in obeundis Magnatibus, suam Pestini 
et Budae conferre operam iam per alios satis promoto erigendae 
huius Societatis negotio.

27. ) Novrík (Stephanus) In Academia Regia Cassouiensi luris
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Doctor et Professor Publicus Ordinarius. Dat operam conscribendo 
Lingua Patria Iuri Naturae, Gentium, et Ciuili, Operi sane nouo 
et inaudito adhuc, admodumque vtili Patriae. Praeter Linguam 
Hungaricain et Latinam loquitur et Germanicam: intelligit ali
quantum et Gallicam.

28. ) Pétzeli (losephus) Minister Református Comaromii. Ver- 
sionibus Illustrissimorum Auctorum feliciter tentatis longe claris 
simus: vti inprimis Voltairi Henriade, Yongi1 Noctibus, Hervei 
Tumulis et Meditationibus: aliis item minoribus Opellis, qualis 
est eiusdem Voltairi Zayra, Alzir; deinde Brumoi Merops, Celeber 
praeterea et sui ingenii foetibus. scriptis maxime populari carmine 
Fabellis, Tomo sigulari iam editis, aliis ad haec factis nata 
occasione adplausibus, totidem defaecati sui ingenii, suauis insuper 
et venustae eloquentiae Patriae manifestis et egregiis specimini
bus. Hoc primo Auctore et potissimo Adornatore prodeunt Vniuer- 
salia illa [79] Miscellanea, Mindenes Gyűjtemény, quorum iam 
quatuor Tomuli eunt typis expressi, plena vtiliseimie rebus, variis 
nimirum opinionibus et animaduersionibus ad augendam Publi
cam Felicitatem docte et maturo cum iudicio depromtis. Singu
laris est hic Vir, et maxime potens studio Philosophiae, Physicae, 
et Philologiae. Insignis vtique, vt dictum est, et elegans Hungarus. 
Latinus praeterea, Germanus, Gallus, et Anglus. Ad haec Graecae 
quoque Linguae et Hebraeae satis intelligens. Multam et hic per- 
petuamque contulit operam, primum ad commendandam, deinde 
ad formandam etiam Societatem Hungaricain.

29. ) Rajnis (losephus) Administrator Templi Sancti Ignatii 
laurini. Clarus gestis antea variis in Academia Iaurinensi mune
ribus. Erat enim in ea primum Humaniorum, deinde etiam Mathe- 
seos Professor, postremum vero Exhortator Iuuentutis Acade
micae. Praeclarae et ampla eruditionis Vir. Potiora nihilominus 
eius studia sunt: Philosophia, Mathesis, et prae his Poesis: cuius 
et illecebras Graecas illas et Latinas detegere omnes, et apud 
Gentem nostram commendare singulari adgressus est conatu. 
Qui delicatiore sunt aurium sensu, percipiunt sane, quam varia et 
mirifica insit vis in iis numeris, ad quos Graeci et Latini sua 
solebant exigere carmina: vt pro vario horum nexu, iam grauis 
et maiestate plena, sublimis et altum sonans; iam [80] demissa, 
lenior, popularis; dulcis item, venusta, et quasi iocans profluat 
Oratio Poetica, Vt et hoc itaque ornatu, a numeris repetendo, maior 
accederet Poesi Patriae splendor et dignitas: curauit id prae 
ceteris et hic Vir, ac facile principem inter eos obtinuit laudem, 
qui hac posteriore aetate hoc laboris genere coeperunt occupari. 
Primum enim vulgauit in hanc rem Opus singulare hac inscrip
tione, A’ Magyar Helikonra vezető Kalauz, Dux viae ad Helico
nem Hungaricum: in quo non solum fixis ad indolem Sermonis 
Patrii certis principiis, felices statuit Regulas Prosodiae Hun- 
garicae; sed, adductis etiam in omni carminum genere praeclaris 
exemplis, ostendit euidenter, tum sui ingenii vim et amplam in

T. i. Young, Edward angol költő.
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hoc conatu facultatem, tum vero id etiam, Linguam omnino 
nostram Patriam natura esse ad huiusmodi modulationes quam 
facillimam et aptissimam. Recentius deinde edidit singulari Tomo 
Yirgilii Eclogas eodem carminis genere Hungarice redditas, quo 
sunt Latine scriptae, perpetuis et doctis Commentationibus 
illustratas. Tali prorsus adparatu in lucem etiam emissurus est 
eiusdem Virgilii et Georgica et Aeneidem. Habet praeterea hexa
metris grauiter superbeque adornatam et Henriadis Voltairianae 
versionem Hungaricam. Sub prelum venturum est quantocyus et 
Opus aliud stylo soluto exaratum hoc nomine, A’ Velentzei Tükör, 
Speculum Venetum: in quo perstringit degeneres huius aetatis 
mores, acriter quidem, vt meruerunt, at etiam festiue tamen [81] 
et eleganter. Huius praeterea graue et intelligens est iudicium 
in detegendis et castigandis erroribus, qui praesertim in Poesi 
obrepunt: vt adeo scriptae eius in hanc rem complures animaduer- 
siones mirum in modum profuturae sint Litteraturae Hungaricae. 
Eleganter itaque et solide peritus est Linguae Patriae. Ad haec 
doctus egregie et Latine, quod probant abunde non pauca et hoc 
sermone sparsa eius carmina, Orationes etiam, ac Dedicationes 
typis expressae. Callet probe Germanicam. Intelligit Gallicam, 
Italicam, et Graecam. Hebraeae etiam, et Turcicae aliquan
tum gnarus.

30. ) fíáth (Mathias) Minister Euangelicus laurini. Si quod 
habet solatium Patria nostra, et si quam capit ex ista concitata 
adeo nostrorum scriptorum aemulatione voluptatem, quam certe 
eam capere non mediocrem probat vniuersorum manifestus ille 
adplausus, quo nos solemus animari: et huic profecto Viro magna 
debetur inflammatae et propagatae huius contentionis laus et 
gloria. Ephemeridum apud Gentem nostram Patrio Sermone 
scriptorum nulla est ante actis temporibus memoria. Vtilissimam 
itaque hanc rem, superatis multis obicibus, vt sunt ardua semper 
rerum omnium exordia, hic primus in Hungária coepit, et annis 
tribus successu sane felici continuauit. Nam praeterea, quod ista 
sit reliquarum tam frequentium nunc apud nos et vtilium Ephe
meridum origo: ipsi etiam Litteraturae [82] Patriae, insertis 
variis et doctis in eas primas Ephemerides Librorum Recensioni
bus, et perpetua adiecta' Scientiarum et Artium commendatione, 
singulare maiusque in dies accessit incrementum; dum denique 
auctis sensim viribus eo euaserit, in quo nunc est flore non 
prorsus humili. Laudabilis est huius Viri tentata etiam magnis 
ausibus Patrii Dictionarii Perfectio. Praeclara ad haec eius et 
Historiarum, Reique Statisticae, Politicae, Philosophiae item et 
Matheseos cognitio. Valet praeterea Eloquentia Patria non vul
gari, quod docent clare et ipsae illae Ephemerides, et editae 
nonnullae Dictiones Funebres: quam ad Poesim etiam saepe feli
citer adplicuit. Cultus est praeterea Latinus: Germanus item 
excellens; satis ad haec intelligens et Gallicae, et Graecae, et 
Hebraeae Linguae.

31. ) Ttátz (Samuel) AA. LL. Philosophiae, et Medicinae Doctor, 
et in Regia Scientiarum Vniuersitate Pestiensi Facultatis Medicae
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Professor Publicus Ordinarius. Vir praeclare de Patria meritus, 
non solum singulari in docendo diligentia, sed illo etiam conatu 
laudabili, et admodum vtili: quod Praeceptiones Medicas Liberi 
Baronis Antonii Störckii Hungarice verterit. Patrio item Sermone 
conscripserit et Physologiam. Haec itaque Scripta probant clare 
eum non mediocri esse Linguae Patriae peritia. Probe doctus 
est praeterea et Latine, et Germanice: intelligit et Gallicam 
et Graecam.

32.) Iiévay (Nicolaus) E Scholis Piis, laurini Artis Delineato- 
riae Professor. Antea in Regia Academia Varadiensi Extra
ordinarius Philosophiae Professor: quam Stationem deseruit 
propterea vel maxime, vt opportuniore esse posset loco ad pro- 
mouendam magis et sua opera Linguae Patriae Culturam. In qua 
contentione audax omnino et indefessus erat perpetuo, varia licet 
agitatus fortuna. Noua Hungarica, a Mathia Ráth laudabiliter 
inchoata, suscepit eo precipuo et vnico fine continuanda: vt ibi 
quaedam poneret initia erigendae sensim aliquantulae Societatis 
Hungaricae: cuius Planum, Bessenyeiano animatus Proiecto, ex
hibuit iam anno 1784. ipsi adeo Augusto Imperatori Iosepho 
Secundo, a quo id gratiose etiam exceptum est, vti conatus vere 
tendens ad augendam Publicam Felicitatem. Rem tamen hanc 
tunc priuatorum molimine praepeditam, nunc iterum, mitiorem 
nactus occasionem, maiori resumsit ardore, collectis partem 
maximam et reliquorum Patriae Scriptorum votis et consiliis, 
estque communis in hoc negotio Agens, et Adornator Plani erigen
dae Eruditae huius Societatis Hungaricae. Eius opera sunt 
plerique Libelli in Vsum Scholarum Nationalium Hungarice 
redditi: vti ipse Libellus Alphabeticus, qui in hunc vsque diem 
obtinet: item Orthographia, Ars eleganter scribendi, Res Oecono
mica in Compendium et Ordinem Methodicum redacta ex Versioné 
Szilágyiana. Conscripsit praeterea primus sine exemplo Sermone 
Patrio Architecturam [84] Ciuilem. Vertit Pauli Makó Tractatum 
Physicum de Natura Fulminis. Maximam vero impendit operam 
colligendis et nitidius edendis Poetis Patriis, quorum iam quatuor 
vulgauit Tomulos. In his est vnus, qui Posthuma Immortalis 
Faludi continet carmina, et Opus vnum Drammaticum. Eripuit 
ad haec edaci latebrarum iniux-iae et alterum eiusdem Faludi 
Librum dictum Téli Éjtszakák, Noctes Hybernae. In hac Poetica 
Collectione Patria habet et suorum Carminum Tomulum singula
rem: qui omnium recte . intelligentium iudicio, luculenta exhibet 
testimonia: eum non modo in scribendis populari genio Versi
bus Hungaricis facilem et felicem esse; sed etiam ad pedem 
Graecum et Latinum exigendis inter eos, qui hoc nunc labore 
decertarunt, singularem et perspicuam mereri laudem: vt adeo 
tanto ampliora adsint et eius secundo hoc conatu argumenta, 
Sermonem nostrum Patrium et his numeris esse quam aptis
simum. Tenet praeterea collectam et concinnatam iam multam 
satis segetem Operis Periodici, cuius haec est inscriptio, Amaltéa 
a’ Jó tz' és Magyarság Gyarapodására, Amalthea ad propagan
dum Gustum Bonum et ipsum Hungarismum. Adparauit ad haec
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genio et sensu Anacreontico, in quo genere facile princeps tribui
tur illi gloria, et Odarum Tomulum distinctum: cuius Liber 
primus continet ipsum Anacreontem Hungarice versum, reliqui 
duo autem potio rem partem ex aliis Graecis, Latinis, Gallis, et 
Germanis Poetis Eroticis collectam complectuntur [85] materiam, 
hoc titulo, Szerelem’ Nyájaskodási, Amorum Blanditiae. Con
scribitur et alter Odarum Tomulus iam seriarum, hoc nomine, 
Józanabb szerű Gerjedelmek, Probioris sensus Ardores. Praeter 
elegantiorem Linguae Patriae peritiam, eum et Latine scribendi 
facultate praeditum case demonstrant editi iam complures Elegi: 
quos collectos in vnum Volumen, et aliis nondum editis auctos, 
cum Oratione Funebri dicta Varadini in Parentalibus Mariae 
Theresiae Augustae, iam et Censura satis pridem probatos, pro
xime typis comissurus est. Ad haec bene loquitur et Germanice. 
Linguae etiam Gallicae et Italicae satis intelligens est: Graecae 
quoque et Hebraeae satis gnarus. Potiora sunt eius studia: 
Philologia, et ea imprimis Patria: deinde Paedagogia, Physica, 
et Mathesis.

33. ) Rozgonyi (losephus) Nullum habet publicum adhuc 
specimen; magnam tamen de ee concitauit exspectationem: se 
illo et Scientiarum et multae experientiae adparatu, quem secum 
ab exteris adtulit quam amplissimum, futurum et Eruditae huic 
Societati, et ipsi adeo Patriae vtilissimum. Aberat annis 
septem, intereaque peragrauit Germaniam, Galliam, Hollandiam, 
et Angliám. In cognitione rerum abunde comparata maxime 
valet Philosophia, Mathesi, et Statistiea. Praeter peritiam Linguae 
Patriae non inamoenam, sciens est Latinae, Germani- [86]cae, 
Gallicae, Hollandieae et Anglicae: Graecae item et Hebraeae 
intelligens.

34. ) Simái (Cristophorus) E Scholis Piis, Emeritus Artis 
Delineatoriae Professor Cassouiae. Praeter elegantem huius Artis 
peritiam probe nouit et Geometriam, et Mechanicam, et Architec
turam praecipue Ciuilem. In ceteris etiam Matheseos Adplicatae 
Partibus vtcunque versatus. Felicissimo autem natus est genio ad 
scribendas et vertendas Patrio Sermone Comoedias, easque ad 
indolem Linguae sale et facetiis Plautinis apte et festiue adsper- 
gendas. Harum complures iam typis quoque vulgauit his in- 
sriptionibus: Mesterséges Ravaszság, Dolus Artificiosus; Váratlan 
Vendég, Hospes Inexpectatus; Igazházi, a’ Jó Polgár-Mester, Con
sul Probus; Gyapai Márton a’ Feleség féltő, Vir Zelotypus; 
Zsugori egy Vén Fösvény Ember, Senex Auarus. Adornauit 
praeterea in vsum Minorum Scholarum et Physicae et Ethicae 
Compendium. Adparat nunc et Architecturam proprie in vsus 
Oeconomicos. Praeter cultam Linguae Patriae peritiam callet 
probe et Latinam, et Germanicam: intelligens est et Gallicae.

35. ) Szabó (Dauid) Siculus Baróthiensis, Presbyter Secularis 
Archidioecesis Strigoniensis, in Academia Regia Cassouiensi Hu
maniorum Professor Senior. Assiduus et indefessus in excolenda 
Lingua Patria. Edidit sedulo conscriptum Dictionariolum [87] 
vocabulorum in Hungária minus vsitatorum. Carminibus Patrio
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Sermone ad pedem Graecum et Latinum concinnandis tantae 
solertiae: vt ex iis, qui hoc nunc laboris genere desudant, ille 
quam plurima in lucem emiserit, percurreritque omnem horum 
numerorum rationem. Elegos, Epigrammata, Eclogas, et Heroici 
Carminis specimina, Odas item varias suo complexus Opere, iam 
tertiam adoriiauit editionem. In his habet praecipuum sui laboris 
fructum versum hexametris Miltonis Paradisum Perditum. Tra
duxit hoc carminis genere et Vanieri Rem Rusticam eleganti 
adparatu iam dudum duobus editam Voluminibus. Scripsit et 
Dissertationem satis laboriosam et molestam de Prosodia Hun- 
gnrica, hac inscriptione, K i Nyertes, Quis tulit Palmam. Philo
logiae est quam impensissime studiosus inpriüiis Patriae; ver
satus praeterea in Philosophia. Praeter amplam Linguae Patriae 
peritiam callet probe et Latinam, in qua nimirum scripta et edita 
habet carmina non pauca. Intelligens est Graecae.

36. ) Tolnai (Alexander) In Regia Scientiarum Vniuersitate 
Pestiensi Artis Veterinariae Professor Publicus Ordinarius. Vt 
communiorem redderet apud populares nostros curandorum peco
rum rationem, vtpote hanc praecipuam suae Doctrinae materiam: 
Wohlstein ii Opera de re eadem e Germanico felici successu 
transtulit in Hungaricum. Probe ita-[88]que gnarus et Patriae et 
Germanicae Linguae, prout et Latinae: intelligens et Gallicae.

37. ) Tóth (Wolfgangus) Presbyter Secularis Dioecesis Quinque- 
ecclesiensis, AA. LL. et Philosophiae Doctor, in Regio Gymnasio 
Budensi Humaniorum Professor Senior et Prodirector. Praeter 
elegantem Mansuetiorum Litterarum cognitionem, Philosophiae 
etiam, Physicae, et Historiae Naturalis studio conspicuus est non 
vulgari. Quantum autem Sermone Patrio valeat, documento sunt 
editi aliquot oblata variarum solennitatum occasione culti et 
suaues Versiculi. Doctus ad haec est bene Latine: sciens item Ger
manicae, probe intelligens est Graecae.

38. ) Vérségi (Franciscus) Ex Ordine Paulinorum, AA. LL. et 
Philosophiae Doctor, Emeritus Capellanus Castrensis. Socius in 
concinnando Museo Hungarieo. Huic Operi inserta leguntur 
quaedam eius Carmina de Vniuerso ad pedem Latinum exacta, 
facilis et felicis in hoc genere laboris clarum specimen. Insigne 
nunc et vtile Opus, Historiam Vniuersalem Auctoris Gallici 
Abbatis Milloti, Hungarice reddidit: cuius Tomum primum 
nuperrime iam et iuris publici fecit tam secundo successu: vt et 
ipsa traductio, et adiectae ab eo illustrandi gratia notae, ac 
quaedam animaduersionés, praeclaram illi ingenii, eruditionis, et 
animi ab omni partium studio alieni laudem adtulerint. [89] Ad 
haec in Philosophia et Physica egregie versatus. Praeter cultiorem 
Linguae Patriae peritiam sciens est Latinae et Germanicae; Gal
licae etiam et Graecae intelligens.

39. ) Virág (Benedictus) Ex Ordine Paulinorum In Regio 
Gymnasio Albaregalensi Humaniorum Professor. Socius in con
cinnando Museo Hungarieo. Hunc ex iis, quae sparsa edidit Car
mina: Viri plerique, qui sensu elegantiore praediti esse putantur, 
communi cognomento Rediuiuum Ányos occeperunt vocitare, illum,

36G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  k ö te t
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eiusdem Paulini Ordinis praeclarum Alumnum, et rarum omnino 
decus, quem mature mortuum merito lugent Musae Patriae. Hic 
igitur tam felici natus genio, multum certe ad Mansuetiorem 
Litteraturam Hungaricam collaturus est. In Philosophia etiam 
versatus est non mediocriter. Praeter cultiorem Linguae Patriae 
peritiam, callet probe et Latinam, et Germanicam: intelligit et 
Gallicam et Graecam.

40.) Ori (Philippus Gabriel) In Collegio Reformato Sáros- 
Patakiensi Theologiae Professor. Vir praeclara et quam latissima 
eruditione illustris. Picteti Ethicam, Opus item singulare celeberrimi 
Zimmermanni de Arrogantia Nationali, Nationalstoltz, tam secundo 
traduxit successu: vt publico etiam et perspicuo constet iudicio. 
eum Patrii Sermonis culta et eleganti valere peritia. Sciens vtique 
et Latinae: Gallicae etiam et Germanicae probe gnarus: bene deinde 
intelligens et Graecae et Hebraeae. [901

R A T I O
F A C T I  P R O G R E S S V S  

I N  P R O M O V E N D A  S O C I E T A T E .

S V P P L E X  L I B E L L V S
AD SERENISSIMVM PRINCIPEM REGIVM

A R C H I D V C E M A V  S T R I A E
A L E X A N D R Á M  L E O P O L D VM.

Supplices hae Litterae scriptae ad faciendum praecipuum, et 
expressum apud Augustam Aulam huius suscepti Instituti motum 
datae sunt Sermone Patrio, vt isthic sistuntur: Exhibentur nihilo
minus et Latine eorum inprimis gratia, qui Hungarice nesciunt.

F E L S É G E S
S Á N D O R  L E O P O L D  
AUSTRI AI FÖHERTZEGHEZ 

A L Á Z A T O S  E S E D  E ZÉS .
Felséges Főhertzeg!

Kegyelmes Űr!
Arra a’ kellemetes hírre, melly el-terjedt az egész Hazában, 

hogy Főhertzegséged különös szorgalommal méltóztatik Nyelvünket 
tanúlni, kü-mondhatatlan, mi igen meg vigasztalódott Nemzetünk. 
Ezt mindnyájan [91] annak nyilván való jeléül veszszük: hogy
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Főli er tzegségednél kedves mind Nemzetünk, mind Nyelvünk. Ugyan 
ezért bátorkodott annyira az a’ Társaság-is, melly már alkalmas 
régóta együtt-is másutt-is törekedik a’ hazai nyelvnek mivelése mel
lett a’ szép Tudományokat is Nemzetünkkel a’ maga született Nyel
vén édesebben kóstoltatni, és az azokból áradó gyönyörűséget és 
hasznot tellyesebben éreztetni; hogy Főhertzegségedet Oltalmazó 
Fejedelmének alázatosan kívánná meg kérni: ha Főhertzegséged 
azon Társaságnak Öregbedésére és állandó Fenn maradására 
Kegyes Atyjának, a’ mi Felséges Királyunknak Helyben hagyását 
ki munkálódni méltóztatnék, ’s ezen Üj Tzimmel, mint Nemzetünk
höz vonszó Kegyes Hajlandóságának újabb és tetszetősebb Bizony
ságával, jeleskedni. A’ mikor olly bizodalommal vagyunk, hogy 
buzgó Esedezésünket meg hallgatván, nem fog Főhertzegséged késni 
Felséges Kegyelmét reánk osztani, meg nem szűnünk holtig lenni

A’ Felséges Főhertzegnek 
Kegyelmes Urunknak 

Győrött Szent Iván’ Havának 28. napján
1790.

Alázatos Engedelmes 
Hív Szolgai 

Révai Miklós s. k.
És a’ többi Társak. [92]

LITTERAE PRAESIDIALES
Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii.

P R I M A E .

19837. Reuerende in Christo Pater!

Vt Societati pro excolenda Lingua Hungarica formandae, tan- 
quam Instituto laudabili, et non solum ad Incrementum amoeniorum 
Scientiarum, sed etiam ad augendam Publicam Felicitatem tendenti, 
cuius Planum Paternitas Vestra cum suis Sociis Altissimo Loco 
exhibuit, interea etiam, dum clara, distincta, et omnibus numeris 
absoluta Academiae istiusmodi Imago efformetur, Fundusque et 
Locus destinetur, praeliminaria parari possint, Paternitas Vestra 
Planum hocce suum, quantum ad necessarium Fundum, et occur
suras Expensas, ad specificum reducet, vt ante omnia sciri possit, 
quantinam Sumtus ad salarisandos Secretarium, Prosecretarios, et 
Adiutores requirerentur. [94]

Praeterea Paternitas Vestra Sociorum quoque illorum, qui in 
Plano hoc formandae Societatis operam nauarunt, Nomina mihi 
indicare, et opinionem depromere velit; annon initio ad parcendum 
maioribus Sumtibus, ita rem quoad Typographiam, quam Societas

3 6 *
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priuatam et propriam habere desiderat, accommodari praestaret: vt 
eadem Societas hic et nunc Typograph i a Vniuersitatis Budae exis
tente vtatur, et Locum etiam physicum pro instructione Bibliothecae 
et Ordinariorum Consessum, ac Scriptorii in iisdem ipsis Aedibus 
Typographiae obtineat. Qucis permaneo

Paternitatis Vestrae 
Budae Die 30. Iulii 1790.

Ad Officia paratus 
Comes Carolus Zichy.

P. Nicolao Révay Graphidis Proíes,sori laurini.
C K.

A L T E R A E .

22586. Reuerende in Christo Pater!

In Continuationem dimissae abhinc die 30ma Iulii a. c. sub Nro 
19837. Dispositionis, intuitu Plani, quod ad excolendam Linguam 
Hungaricam tendit, Paternitati Vestrae id adhuc de Benigno lussu 
Regio committendum habeo; vt isthuc genuine referat, primo, ex 
quibus Indiuiduis Societas illa, cuius [95] Nomine Paternitas Vestra 
attactum Planum exhibuit, constet; prout id iam in Litteris sub 
praecitato dato expeditis dispositum fuit; secundo: quomodo, et 
quando, cuiusque cum praescitu eadam Societas coaluerit. Queis 
maneo

Paternitatis Vestrae 
Budae Die 17. Septembris 1790.

Beneuolus
Comes Iosephus Csáky.

P. Piaristáé Révay.
C K.

R E 8  P 0  N 8  V M 
ad vtrasque has

Excelsi Consilii Locum,tenentialis Regii 
Praesidiales Litteras.

Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium!
Duplices illas Praesidiales Excelsi Consilii Locum tenentialis 

Regii Litterae, alteras 30ma Iulii a. c. sub Nro 19837, alteras vero die 
17ma Septembris a. c. sub Nro 22586, intuitu Plani Societatis ad
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excolendam Linguam Hungaricam erigendae, Clementi Iussu Regio 
benigno expeditas, communicaui sedulo cum iis omnibus, quiqui in 
partem huius laboris iure potiore venerunt: vt ad Puncta in vtris- 
[96] que gratiose proposita quam adcuratissime accedente et eorum 
consensione responderi possit.

Quia institutum hoc, cuius formandi desiderio, non modo nos, 
sed et alii complures Clues Patriae de ipso adeo Magnatum Ordine 
iam dudum et vehementer tenentur, ab ipso etiam Excelso hoc Con
silio Locumtenentiali Regio, expressis verbis, signanter in illis pri
mis Litteris laudabile, et non solum ad incrementum amoeniorum 
Scientiarum, sed etiam ad augendam Publicam Felicitatem tendens 
esse agnitum et compellatum est: ac praeterea ita etiam considerari 
meruit, vt nonnullae Opiniones Benignae ab eodem Excelso Consilio 
Locumtenentiali Regio in fauorem erigendae et constabiliendae huius 
Societatis manifesto quodam occurrendi studio depromtae sint: 
incredibiliter sumus omnes animati, vt datae tam gratiosae occasioni 
non deessemus, submisseque et impense supplicaremus eidem Excelso 
Consilio Locumtenentiali Regio, vt nos, vel Patriae potius hanc rem, 
per nos exiguis viribus inceptam, porro quoque benigne prouehere 
et adiutare, Responsaque nostra, et Planum ipsum, curis nouis 
vberiu« perfectiusque elaboratum, quod isthic adiungere ob nexum 
plenamque rei notitiam praesumimus, Altissimo Loco promouere 
efficaciterque commendare dignaretur.

Puncta illa, ad quae nos respondere oportet, in duplicibus illi« 
Praesidialibus Excelsi Consilii Locumtenentiali« Regii Litteris 
sequentia sunt, quibus illico et Responsa nostra humillime sub
sternuntur. [971

Punctum I. Vt Planum hocce, quoad necessarium Fundum et 
occursuras Expensas, ad specifikum reducatur: v t antea omnia sciri 
possit, quantinam Sumtus ad salarisandos Secretarium, Prosecre- 
tarios, et Adiutores requirerentur.

Planum hoc alterum elaboratius isthic adnexum huic Puncto 
plene «atisfacit, §. X. vbi distincte omnia sub certos titulos redacta 
occurrunt Sumtuum genera.

Sumina omnium efficit florenorum 27000.
Expositum illic est continuo et illud, §. XI. sub Numero I. 

nostras humillimas preces has esse: vt Gratia et Consensione Altis- 
sima illa saltem huius Summae pars nobis ex Eundo Studiorum 
clementissime adsignarefur, cui certius et firmius inniti possemus: 
quae solum ad formandum huius Societatis Collegium, Budae vel 
Pestini futurum, necessaria est, quod nimirum veluti fundamentum 
esset superstruendae sensim Molis reliquae.

Haec Summa est illic aliquanto amplior flo renis 17000, si pleno 
constituatur adparatu hoc Societatis Collegium; minimum vero 
14000 florenorum esse deberet, si Subofficiales et Famulitium huius 
Societatis in calculum non veniant.

Tnterpellauimu« in Contextu huius Plani, §. IX. sub Numero I. 
aduersam non fore Fini Fundi Studiorum hanc ex eo indulgendam
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clementer, erigendaeque Societati nostrae adsignandam Participa
tio-[98] nem: siquidem et haec Societas iis rebus salutaribus Patriae 
nauare intendit operam, quibus curandis et promouendis Fundus 
iste tam multiplici accessione et splendore Regio auctus et destina
tus est; propagandis nimirum et communioribus efficiendis ad 
maiora Publicae Felicitatis incrementa Scientiis et Artibus.

Quae reliqua Summa est, certa alimur spe, eam nobis suppedi
tandam esse Magnatum aliorumque Bonorum Ciuium Largitate, et 
deinde ex propria etiam Typographia.

Modo nobis ita felicibus esse liceat, vt manifeste constet, hoc 
Institutum Auctoritate Regia gratiose confirmatum esse, obtentis et 
illis Clementissimis Aulae Augustae Fauoribus, quos in contextu 
huius Plani nobis necessarios submisse et saepius exponimus; vitro 
sane ac veluti concertantes adcurrent quam plurimi, qui, hoc Exem
plum Regium imitati, ad augendam rem nostram pro viribus suis 
conferant.

Ceterum si quid fortasse obstaret, ne hoc Subsidium ex Fundo 
Studiorum ita, vt supplicamus, adsignari possit: et temporum diffi
cultas ex alio etiam quocunque Fundo Publico prohiberet ad huius 
complementum aliquid adiici: saltem id ergo quam humillime roga
mus, vt vel tantum benigne conferendum exoperari dignetur Ex
celsum Consilium Locumtenentiale Regium, quod aliquomodo suffi
ciat ad ponendum primum huius Instituti fundamentum. [99] 
Etiamsi non possit in ipso iam exordio notabilior aliqua et illustrior 
huius Societatis esse Constitutio; ne propterea intermittatur penitus 
et intercidat. Exposuimus quidem fusius et adparatius, qualis illa 
esse debeat ad curandum scilicet tanto et celerius et certius bonum 
commune: ita nihilominus plerique sumus animati, vt amore Patriae, 
pro qua et sanguinem vitamque ipsam prodigere non dubitamus, 
incommodius etiam rem hanc, alioquin et hucusque satis multo 
fatigio, bono tamen semper animo, agitatam, porro quoque vitro et 
libenter sustineamus, modo aliquo benigniore suffulciamur subsidio. 
Sane dabimus deinde cum voluptate operam, quam possumus maxi
mam: vt haec Societas ea sensim accipiat nostris studiis incrementa, 
et ea praesidia, etiamsi nos sero illis fruituri sumus: quibus tandem 
et firmius et splendidius consistat, tradique possit nostris Successo
ribus quam adparatissima.

Punctum II. Vt Sociorum illorum, qui in Plano hoc formandae 
Societatis operam nauarunt, Nomina indicentur.

In Plano hoc formandae Societatis collaborarunt, collatis mutuis 
consiliis, et depromtis opinionibus, dataque expressa consensione, 
alii absentes solum per litteras, quorum deinde magis stimulata et 
aucta est contentio in [100] hoc suscepto opere, postquam haec re
centia data sunt Regiae Propensionis Gratiosa Indicia.

Horum Nomina, quasi subscribendi ratione, distincte et clare 
indicato ad hunc conatum accessus ordine, expressa sunt in fine 
elaboratioris huius Plani, suntque vniuersim viginti duo.
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Punctum III. Vt referatur genuine, ex quibus Indiuiduis So
cietas illa constet, cuius nomine attactum Planum exhibitum est.

Societas ista nulla adhuc habet Indiuidua, ex qui hue veluti 
Membris iam certo definitis constaret, siquidem nec ipsa' adhuc So
cietas r eu era existit.

Spectata est haec Societas ad hoc vsque tempus, et nunc etiam 
ita reipsa spectatur, veluti futura. Atque talis huius Societatis futuri 
solum Socii Planum illud exhibuerunt, qui paullo ante indicati sunt 
ad Punctum prius.

Cum illi nihilominus pauci adhuc sint ad delectum melius et 
integrius faciendum: et illi quidem, qui iam nominati sunt, et alii 
etiam, quorum opera huic erigendae Societati vtilis esse potest, qui
que ad hoc vsque tempus nobis satis innotuerunt, post elaboratius 
hoc Planum, Appendicis instar, ordine alphabetico, adiectaque fideli 
descriptione singulorum conditione, meritis, et praecipuis quibus 
pollent facultatibus, ampla satis serie referuntur. [101]

Suadet hoc magnopere etiam erigendae huius Societatis Digni
tas, et nos quoque, qui primam et praecipuam ad eam prouehendam 
dedimus et eoniunximus operam, rogamus quam impensissime: vt, 
si reuera confirmandus est hic noster pius in Patriam conatus, nunc 
saltem in exordio Socios, praecipue ad formandum Societatis Colle
gium necessarios, deligendi Prouincia Viris Altissima Auctoritate 
nominandis, grauibus omnino et promouendi boni communis vere 
et integre studiosis deferatur; qui in toto hoc negotio id vnice spec
tent, quod e re Societatis esse debet. Quot autem et quales Socii re
quirantur ad efficiendum hoc Collegium, exponitur in Plano, §. III. 
sub Numero 2.

Si quid nihilominus audere possumus, nos, qui praecipuam in 
elaborando hoc Plano contulimus operam, quique et nosmet ipsos, 
et ceteros etiam magis et penitius nouimus: aliquam interim for
mandi Collegii inimus rationem, substernendam alioquin his, quos 
hic expetimus, Viris Illustribus pro prima illa et solemniore Elec
tione Altissima Voluntate denominandis. Ratio ista humillime ex
hibetur, et solum vt quaedam nostri desiderii significatio, post ipsum 
prolixiorem illuin Candidatorum Catalogum.

Spectauimus, quantum per nos licuit, in singulis futuri huius 
Collegii Sociis, tam dotes et facultates necessarias: quae in Plano, 
§. IV. exponuntur, tum ipsos etiam labores in promouendo hoc 
Instituto et Plano elaborando prae ceteris egregie po- [102] sitos. 
Comparent nihilominus aliqui in illo Candidatorum Catalogo, qui 
nonnullis in hac nostra interim facta Electione propositis Sociis 
magis conspicui sunt, potioreque iure fuissent deligendi: sed horum 
plerorumque satis explicata mens est, se praesentem, quam obtinent, 
Stationem non esse deserturos, amploque id illis honori futurum, 
si huius Societatis Membra solum Ordinaria fuerint.

Punctum IV. Vt referatur, quomodo, et quando, cuiusque cum 
praescitu eadem Societas coaluerit.

Societas haec, qualis, et priore, et hoc inprimis Plano elabora
tiore adumbrata est, nondum coaluit, vti vel paullo ante ad Pune-
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tum prius insinuatum est: sed coalescere desiderat sane quam 
vehementissime ex minoribus iis Societatibus, quae sparsae in 
Patria iam dudum satis, minoribus quidem viribus, ob eamque rem 
non ita efficacibus, qualibus Magna ista, et Regia Publicaque non 
modo Auctoritate, sed etiam Protectione firmanda Societas valere 
posset, laudabiliter nihilominus et praeclare contendunt ad erigen
dam Linguae Hungaricae spretam adeo et fere oppressam Digni
tatem.

Minores istae Societates natae sunt in pluribus Patriae duita
tibus, omnium Bonorum Ciuium desiderio, Boni Communis studioso 
Eruditorum feruore, eoque magis collaudanda industria, quod labo
rum et fatigiorum nullam fere ad hoc vsque tempus [103] dignam 
receperint mercedem, praeter adplausum illum communem, quem 
a tota Patria consecuti sunt.

Talis est vtraque Societas Cassouiensis, altera Museo, altera 
Orpheo Hungarico periodice in lucem dari consueto illustris. Talis 
est Viennensium Sociorum in scribendis Euentibus potissimum Bel
licis rara, nobilis, et magnanima assiduitas. Talis est Comaromien- 
sium in Vniuersis Collectaneis non satis depraedicanda solertia. 
Talis Iaurinensium aliorumque complurium Scriptis variis, et vul
gatis, et porro vulgandis intenta dudum egregia contentio.

Quae omnia, quia Publicam subeunt Censuram, in Publicis ex
cuduntur Typographiis, Publicis distrahuntur Officinis, Publici 
etiam totius Scitu et Consensu aguntur.

Quod ipsam tamen Magnam illam Societatem concernit, quae 
harum minorum saepe iam exoptata in vnam transformatione coa
lescere vellet: illa ergo eorum inprimis Praescitu, ac Opera etiam 
collata, et promota est, et nunc iterum promouetur, quorum Nomina 
ad Punctum II. iam indicata sunt.

Quanquam esset nobis et Magnatum, aliorumque Potentiorum 
Ciuium nominandorum ampla satis et honorifica copia: si per eorum 
liceret, seu modestiam, seu metum etiam aliquem, ne iniquitate vel 
hominum vel temporum in inuidiam adducantur. At metus is est 
potius, grauis omnino, et quo iam dudum acerbe maceramur. [104]

Eum vero nobis Diuina Prouidentia datum esse Regem beni
gnum et clementem gratulamur: qui populos sibi subiectos · cupiat 
ac velit esse quam beatissimos, adeoque et omni cura anxia prorsus 
solutos, vt, quae illos molesta grauarent onera, illa quidem se esse 
sublaturum quantocyus, iam frequentibus et gratiosis declarauerit 
significationibus, modo ea sibi nota sint. Tanto igitur et hic confi
dentius vocem dolentis populi Hungarici aperto et sincero animo 
suscitamus: vt illi tandem et hac parte, qua etiam non mediocriter 
adflictus est, opportuna, et clemens medela Regia adferri possit.

Hostes Nominis et Dignitatis Hungaricae, non solum in Gentem 
nostram iniurii, sed in ipsam eriain Maiestatem Regiam temerarii, 
hanc pridem commouerunt ingratam suspicionem: Aulam Augus
tam adeo aduersam esse Culturae Linguae Hungaricae, vt eam 
opprimere etiam et exstinguere contendat. Haec res, quia et ad ipsam 
Gentem Hungaricam olim penitus delendam intensi conatus quan- 
dam prae se ferre videbatur speciem, non potuit iisdem Hungaris
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non quam acerbissima esse. Tanto autem ferocius hoc erat: quod 
hic rumor iniquus et animos exasperans quodammodo confirmari 
putabatur etiam extorto illo et late vagante inprimis Magnatum 
nostrorum metu: vt trepidarint Linguae Patriae Cultoribus aperte 
auxilio adesse. [105]

Dedit vero Maiestas Sacratissima, iam in ipso auspicato sui 
Regiminis aditu, manifesta sane et propitia suae ab hoc proposito 
prorsus alienae mentis indicia. Haec nos Scriptores potissimum 
Patriae desiderantes eo etiam esse efficaciora ad omnem tandem 
scrupulum ex Ciuium nostrorum animis penitus eximendum, hanc 
suscepimus rationem nostra opinione accommodatissimam: vt via 
recta eidem Maiestati Sacratissimae, alioquin Linguae nostrae vitro 
et benigne fauenti, quam humillime supplicaremus pro Societate 
nostra Hungariea Altissima Protectione aliisque Fauoribus Regiis 
ante omnia clare et indubie firmanda: quod videntes Magnates 
nostri, suo iam metu soluti, adderent deinde liberius et suum nostris 
conatibus apertum Patrocinium.

Et bene res cessit initio. Primae et gratiosae Excelsi Consilii 
Locumtenentialis Regii datae in hoc negotio Praesidiales Litterae 
excitarunt et prouocarunt mirifice hos nostros Patronos.

Nunc illi vero haesitant iterum, et isto, de quo hic amare 
querimur, resuscitato anguntur pauoré, maxime ob interiectam 
secundis Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii Litteris hanc suspi
ciosam quodammodo Quaestionem: cuius nimirum praescitu Societas 
haec coaluerit.

Itaque vehementer ingemiscit iterum Patria. Huius nos vocem 
perferimus supplices ad Excelsum Consilium Locumtenentiale 
Regium, obsecramusque [106] impense: vt pro sua, data sacramento 
et Regi et Patriae fide ac pietate, velit modo quam optimo hanc 
malitiosorum hominum noxio adeo clamore concitatam trepidatio
nem ex Ciuium nostrorum animis depellere, praecipuoque aliquo et 
praesenti sufferendi penitus huius scrupuli argumento plenam et 
perfectam curare Gentis nostrae fiduciam.

Huiusmodi inprimis est haec nostra Societas. Huic cum et 
Maiestas Sacratissima propensa esse coepit: dignetur Excelsum hoc 
Consilium Locumtenentiale Regium Altissimam hanc Voluntatem, 
et sua interposita benigne interpellatione, nobis porro quoque pro
pitiam et gratiosam conseruare.

Palam autem omnino est, vt et ipse Plani totius Contextus 
euidenter docet: omnem nostrum hunc conatum prorsus innocentem, 
vnice promouendi et augendi boni communis vero ac nobili studio 
esse susceptum.

Punctum V. Vt depromatur Opinio; annon initio ad parcendum 
maioribus Sumtibus, ita rem quoad Typographiam, quam Societas 
priuatam et propriam habere desiderat, adcommodari praestaret: 
vt eadem Societas hic et nunc Typographia Vniuersitatis Budae 
existente vtatur, et Locum etiam physicum pro instructione Biblio
thecae, et Ordinariorum Consessuum, ac Scriptorii, in iisdem ipsis 
Aedibus Typographiae obtineat. [107]
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Singularis est haec Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii 
Benignitas, pronum que adeo rem nostram promouendi studium: vt 
nos pro eo quam gratissimos esse oporteat, neque quidquam aduer- 
sum opponamus. Quia iubemur nihilominus opinionem nostram 
depromere: facimus id quam humillime possumus, oramusque 
Impense idem Excelsum Consilium Locumtenentiale Regium, vt 
pro sua hae promta adeo de nobis, seu potius de Re Patria, bene 
merendi voluntate attentionem momentis nostris benigne exaudiendis 
praebere non dedignetur.

Primum quoad Typographiam vberiores deductae sunt rationes 
in Plano adnexo, §. IX. sub Numero 3. quare haec Societas priuatam 
et propriam desideret habere Typographiam.

Praecipua autem inter eas et maximi ponderis haec est: quod 
haec Societas in erigenda Typographia priuata et propria singula
rem inter cetera et certiorem ponat Fundum: ex quo, cum res aliae 
Societatis praeclare olim augendae sint, tum vero ante omnia Mem
brorum Ordinariorum Remunerationes annuae ex hoc veluti fonte 
vnico et potissimo deriuandae veniant. Societas itaque tanto dili
gentius et impensius conaretur hunc suorum Prouentuum vnum 
ex praecipuis, certum, vberemque quasi Ramum augere perpetuo, 
et quam adparatissimum efficere: vt is in dies maiore semper cum 
foenore reddere posset factas sedulo impensas. Ad quem Fundi 
fontem aperiendum, ad Typographiam nempe [108] vtut paruis initiis 
inchoandam, cum praeclara et liberalis accedat nonnullorum in
signium Patriae Ciuium promtitudo: supplicat erigenda haec Socie
tas, vt eius ardenti hanc priuatam propriamque Typographiam iam 
in ipso exordio erigendi desiderio Excelsum Consilium Locumtenen
tiale Regium benigne deferre velit.

Quod ad alterum adtinet, ad Aedes nimirum Typographiae 
Vniuersitatis vitro oblatas: si nihil impedit duarum in iisdem Aedi
bus Typographiarum collocatio, deinde si omnino tam amplae sunt 
Aedes illae, vt locus in illis sit formando tali Societatis Collegio, 
quale in Plano, §. Y. sub Numero 2. exponitur: tanto hoc beneficium 
acceptius est, quod Census soluendi necessitas pro conducenda alia 
quapiam Domo hoc pacto sufferretur.

Ceterum si haec, quae dicta sunt, vel alia quaecunque ratio 
obstaret, quominus his Aedibus frui liceret; supplicat erigenda haec 
Societas: vt (et ad parcendum quidem maioribus per Censum Sum- 
tibus, et vero maxime etiam ad stabiliendum firmius hoc Institu
tum) aliqua earum Aedium, quae vacuae stant vel Budae vel Pestini, 
sublatis nonnullis Religiosis Ordinibus, et si illi fortasse non essent 
restituendi, huic erigendae Eruditae Societati donata, explicatisque 
in Plano vsibus aceomodata, Clementissima Consensione Regia per 
Excelsum hoc Consilium Locumtenentiale Regium in fauorem 
nostrum, et in Rem Patriae benigne procuranda, cedere et inseruire 
prossit. [109]

Quibus omnibus humillime expositis, dum iterum ac saepius 
rogare, et obsecrare non desistimus: vt omne hoc negotium, ad 
Publicam Felicitatem tendens, Excelsum hoc Consilium Locumtenen
tiale Regium benigne protegere, et modis quibus potest sane quam
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optimis et quam efficacissimis, porro etiam, vt gratiose coepit, 
prouehere dignetur: Excelsis Pauoribus et Gratiis commendati 
perseueramus profundo cum cultu et iugi veneratione.

Excelsi Consilii Locumtenentiali« Regii

laurini Die 10. M. Novembris.
1 7 9 0.

Serui humillimi et obsequentissimi 
Nicolaus Révay m. p. et Ceteri. [110]

S V P P L I C A T I O  A L T E R A  
AD SERENISSIMVM PRINCIPEM REGIVM 
L E O P O L D V M  A L E X A N D R Y M  

A R C H I D V C E M  A V S T R I A E ,  
P A L A T I N V M  R E G N I H V N G A R I A E  

PROTECTOREM CLEMENTISSIMVM.

Serenissime Archidux, Princeps Regie! 
Protector Clementissime!

Ad summam illam et iucundissimam totius Gentis nostrae 
Gratulationem, quae Serenitati Tuae, vt Hungáriáé Palatino, habe
tur, addimus humillime et nos piam nostram et ardentissimam 
Laetitiam, pleni certo et fausto Omine, hac Altissima Gubernatione 
Patriam nostram fore et beatiorem et florentiorem.

Neque sane quidquam potuit, hoc inprimis tempore, praesentius 
et salutarius nostrae obtingere Hungáriáé multo suo vulnere dolenti. 
Posteaquam enim Diuina Prouidentia is nobis datus est Rex miti 
et clementi insignis animo, subiectorumque sibi populorum tran
quillitati et plenae beatitati adeo intentus; vt molesta eorum graua- 
mina benigno exau-[111] dire, iisque actutum opportunam et gratio
sam adferre medelam ipse vitro cupiat ac velit: is nostrae praeterea 
Genti praesens etiam et accommodus obuenit Intercessor: qui, et 
sua singulari in nos propensione mire deuinctos tenet iam nostrorum 
Ciuium animos, adeoque obtenta certius eorum fiducia verius etiam 
omnes dolorum causas et origines indagare; et deinde, vt Pius in 
Patrem Filius, eas integre detectas ad ipsum Thronum Altissimum, 
vnicum salutis nostrae fontem, securius et confidentius deferre 
possit.
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Patiatur Serenitas Tua et per nos aliquam isthic moeroris 
Hungarici veram et sinceram fieri explicationem in ipsa ea re, eui 
vt eadem Serenitas Tua Princeps Protector esse non dedignaretur, 
iam vtcunque dudum successu profecto satis secundo humillime a 
nobis supplicatum est, prout hoc factae deinde Benignae aliquot 
Ordinationes Altissimae clare monstrarunt.

Iam pridem est, quod Nominis et Dignitatis Hungaricae infensi 
quidam Hostes, vehementer et in Gentem nostram iniurii, et in 
ipsam etiam Maiestatem Regiam temerarii, hanc ingratam et suspi
ciosam concitauerint opinionem: quam deductam in Relatione 
quoque nostra Excelso Consilio Locumtenentiali Regio facta, iisdem 
fere verbis et Serenitati Tuae exhibemus: Aulam scilicet Augustam 
adeo ad-[112]uersam esse culturae Linguae Hungaricae, vt eam 
opprimere etiam et exstinguere contendat. Quia haec res, hac graui 
et maleuola mussitatione commota, et ad ipsam Gentem Hungari- 
cam, Domui Austriacae multis argumentis fidelem, et virtute ma
xime bellica admodum vtilem, olim tamen etiam penitus delendam 
destinati et intensi, moliminis quandam non dubiam prae se ferre 
videbatur speciem: pronum omnino fuit, quandoquidem et Hungari 
viuidiore et tenero sunt sensu, et iis hoc praetensum consilium 
semper fuisse quam acerbissimum. Tanto autem ferocior hic erat 
dolor: quod iste rumor iniquus, et animos vel pacatissimos indigne 
exasperans, putabatur quodammodo confirmari etiam extorto illo 
et late vagante inprimis Magnatum nostrorum metu: vt illi plerique 
trepidauerint semper recusauerintque Linguae Patriae Cultoribus 
aperto auxilio adesse.

Dedit vero Maiestas Sacratissima, iam in ipso auspicato 
benigni sui Regiminis aditu, manifesta sane et admodum propitia 
sui ab hoc proposito prorsus alieni abhorrentisque animi indicia. 
Haec nos, praecipue Scriptores Patriae, magnopere desiderauimus 
eo etiam esse efficaciora ad omnem illum nostrorum Ciuium scrupu
lum tandem ex animis penitus eximendum. Quare praesumsimus 
hanc rationem nostra opinione ad hunc finem accommodatissimam 
[113] suscipere: vt primum, Serenitate Tua in Principem Protecto
rem nostrum humillime exorata, potentique hac interpellatione 
obtenta, ipsi adeo Maiestati Sacratissimae supplicaremus: vt eadem 
Maiestas Sacratissima Societatem nostram Hungaricam, quam du
dum sumus meditati, Clementissimis Fauoribus ante omnia clare 
et indubie prosequi et firmare dignaretur: quod videntes praecipue 
Magnates nostri, suo iam metu soluti, adderent deinde liberius et 
suum nostris conatibus ac studiis apertum Patrocinium; Gensque 
tota Hungara expresso et perspicuo hoc documento illam, ob quam 
acerbe diu ingemuit, suspicionem feliciter tandem exuere et penitus 
delere posset.

Et bene haec res cessit initio, Primae enim benignae et plenae 
solatio Excelsi Consilii Locumtenentialis Regii datae ad nos Cle
menti Iussu Regio Praesidiales in hoc negotio Litterae excitarunt 
et prouocarunt mirifice hos nostros Patronos.
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Nunc illi vero haesitant iterum, et isto, de quo hic amare que
rimur, resuscitato anguntur pauore, maxime ob interjectam secun
dis Excelsi Consilii Locumtenentiali« Regii Litteris hanc suspicio
sam quodammodo Quaestionem, cuius nimirum praescitu haec 
Societas coaluerit.

Itaque nimium iterum contremuit Patria, audiunturque denuo 
priora renouati doloris suspiria. [114] Haec nos perferimus supplices 
ad Tuam inprimis Serenitatem, obsecramusque impense; vt pro illa, 
qua dignatur eadem Serenitas Tua in Gentem nostram gratiosa esse 
propensione, velit inter cetera illa, quae ab Altissima hac inter
cessione sperat et confidit Patria nostra olim repetenda et deriuanda 
esse Augusta Beneficia, et hoc praecipuum et maxime perspicuum 
osse; sua nimirum ante omnia benigne interposita Voce et Auctori
tate hanc malitiosorum hominum noxio adeo clamore concitatam 
trepidationem ex Ciuium nostrorum animis vere ac perpetuo esse 
depulsam; iliaque Societate nostra certo constituta, quam Serenitas 
Tua propitia attentione iam semel dignata est, veluti vnico et prae
senti ssimo sufferendi penitus huius scrupuli argumento, plenam hac 
etiam parte et perfectam Gentis nostrae procuratam esse fiduciam.

Palam omnino est, vt et ipse Plani totius Contextus, inprimis 
alter iste diligentius elaboratus, euidenter docet: omnem nostrum 
hunc conatum, prorsus innocentem, vnice promouendi et augendi 
boni communis vero ac nobili studio esse susceptum. Hunc nos. 
cum ii« Responsis, quae iussi sumus facere, adiectisque praeterea 
aliis etiam adnotationibus, quas ad plenam rei notitiam necessarias 
esse putauimus; Serenitati Tuae non solum vt Principi Protectori 
nostro, sed etiam vt Palatino Hungáriáé, et Praesidi eiusdem Excelsi 
Consilii Lo-[115]cumtenentialis Regii, a quo duplices iam Praesi
diales accepimus in hoc negotio Litteras, et ad quas pro more ipsi 
etiam Praesidi responsa reddere debemus, dum hic humillime sub
sternere non veremur; Altiesimis Gratiis et Fauoribus impense 
iterum ac demisse commendati perseueramus profundissimo cum 
cultu, et perenni deuotione

Serenitatis Tuae

laurini Die 18. Mensis Novembris 
1 7 9 0.

Humillimi et Obsequentissimi 
Serui Fideles

Nicolaus Révay m. p.
Et ceteri Socii.
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3.

Luby Károly és Vay István véleménye 1792-ből, továbbá 
báró Prónay Lászlóé 1807-ből.1

85to: Cum Statuum et 0 0 . commune Desiderium illud sit, ut 
cultura Nationis ad majorem gradum elevetur, et fontes eo con
ducentes referentur, hujus vero Culturae Lingua nationalis prae
cipuum foret vehiculum; ad hunc proinde scopum assequendum 
eruditae Societatis Hungaricae Institutum proponitur, quae Linguam 
excolat, perpoliat, et propaget.

Ad effectum art. 16, 1790. ordinata Regnicolaris Deputatio 
Planum eatenus elaboravit, quod in adnexo Diaetali substernitur 
revisioni, subsecuta dein Altissima approbatione Regia in Legem 
referendum.

Cum itaque eadem Litteraria Deputatio Officium suum ex
pleverit: nunc generalia duntaxat Principia de erigenda Societate 
erudita, huius tine et utilitate, Collegii Commembris, ratione electio
nis, Fhndo et Protectione syuoptiee proponuntur.

a) De Societate eruditorum.
Planum hoc videlicet fundatur in illo Principio: ut Societas 

quaepiam Eruditorum Hungarica erigatur, et auctoritate publica 
constabiliatur; hujus Principii ratio, si finis et utilitas ex Instituto 
profluens intimius spectetur, luculenter patet ex eo, quod medio 
illius non tantum Linguae Hungaricae cultura, sed et propagatio 
Scientiarium et Artium quarumvis liberalium promoveri possit.

b) Pinis Societatis est cultura et propagatio.
Ad culturam etenim Linguae pertinet cumprimis, ut in auxi

lium vocatis tam antiquioribus quam et recentioribus libris cunctae 
in iis voces, sententiae, periodi, dialectus et ortographia recenseatur, 
ac per mutuam Societati® deliberationem tam regulis Grammatices, 
quam et vocum significationibus determinatis accurata quaepiam 
Grammatica et Dictionarium Hungaricum conficiatur. Exemplo 
etenim aliarum Europae, quae propria Lingua utuntur, cultarum 
Gentium ad nitorem et Culturam Linguae nihil tantopere confert, 
quam conjuncta Eruditorum Industria et exhinc profluens eruditae 
Societatis auctoritas.

Alter finis & utilitas eruditae Societatis consistit in propa
gatione doctrinae. Ad hanc confert, eruditionem & meliorem gustum 
instillantium selectiorum Auctorum versio, imo & nova Scientifico- 
rum Operum editio, ut aviditas legendomm Hungaricorum Libro
rum excitetur.

c) Membra Societatis sunt.
Societas haec eruditorum Hungarica ex diversis Classibus 

coalescet:

1 Az 1807-ik ország-gyűlésének írásai című kötetből Az Ország Kérései és 
Nehézségei Kidolgozására rendelt Deputatio által rendezett Sullyai és kívánságai 
az Országnak című rész 85. pontja. (260—9. 1.)
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Ad Imam Classem referuntur Membra honoraria, sive illi, qui 
ex omni Statu, patriotico incitati amore, «emet adlegerint.

Ad Udam Classem pertinent Membra ordinaria, sive illi, qui 
Pesthini constanter residere & Societati huic incumbentes labores 
peragere, extractum Ephemeridum eruditiorum Nationali In
structioni accomodandum edere, & pro Revisione submissa Opera 
ceneurare deberent;

Nam eorum, quae ad hoc Institutum pertinent, Operum Cen
sura soli duntaxat huic Societati deferenda esset;

Ceterum pro Ordinariis Membris deligendi in Loco Centrali 
habitantes e sex Individuis incluso Praeside & Secretario constabunt.

Ad Classem llltiam  referentur illi, qui ubicunque degentes ad 
Scopum Societati« sponte sua tenderent, & concreditos sibi labores 
perficerent.

d) Ratio electionis.
Ex- 'his patet Ordinaria Societatis hujus Membra Pesthini 

domicilium suum habitura; quorum eligendi ratio ea esset, ut eum 
Societas haec sua Membra ab eruditione & laboris assiduitate 
magié noscat, Individua occasione Congressus scrutinio communi 
eligerentur, & nominarentur, praeter quarterialem pecuniam propter 
ingentem, quae nunc viget, rerum earistiam duplo Salarii illius 
dotanda, quod in attacto Plano Litteraria Deputatio projectavit.

Quod Illtiae Classis Membra attinet, si aliquem decedere con
tingeret, in Congressu communi Loco illius alter eligetur; sed tenea
tur talis occasione electionis Programa alicujus philiologiei Objecti 
Hungariee proponere.

e) Eundi erectio.
Quod Eundum tam pro Salariis, quam & Aedibus illi«, ubi 

Bibliotheca etiam e laudabili munificentia C Francisci Szécsényi 
Cubiculariorum Regalium Magistri Regno donata, asservanda foret, 
ad usum hujus Societatis construendis necessarium attinet, etsi 
quidem sperari possit, quod ex Calendariis & Ephemeridum editione 
aliquis fundus consurgere possit; cum tamen praevideatur, fundum 
hunc ad vires necessitatis haud suffecturum, eundem proinde in 
liberalitate congregatorum SS. & 0 0 . ita quaerendum existimari, 
ut pro instantaneo stabilimento sufficiens Provisio fiat.

De Typographia ea est Opinio, ut ad facilitandam occurrentium 
variarum Editionum expeditionem Societas haec peculiarem suam 
habeat Typographiam.

f) De Protectione.
Quo autem haec eruditorum Societas primis nunc initiis in

crementum capere, sensim dein confirmari, & secure consistere 
possit, pro eo plurimum conferet, «i Sua Caesareo Regia Celsitudo 
Serenissimus Archidux Regni Palatinus Protectionem hujus Socie
tatis Benigne suscipere dignata fuerit.

Principiis proinde his taliter enucleatis, ut subnexum Planum 
quoad erigendam Eruditorum Hungaricam Societatem his Comitiis 
praeferenter revideatur & pro condenda eatenus Lege Suae Majestati 
Sacratissimae demisse repraesentetur, exoptant SS. & 0 0 .
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Planum promovendae et excolendae Linguae Hungaricae, crigen- 
daegue hunc in finem Societatis.

Excelsa Deputatio Litteraria!
Proposuimus in demissa Relatione nostra Excelsae liuic Repu

tationi die 29na Septembris Anni evoluti 1791 exhibita tam necessi
tatem quam utilitatem Societatis Eruditae Hungaricae Auctoritate 
publica erigendae, & modis quibusvis convenientibus cum Aerarii 
etiam Litterarii concursu sublevandae. Necessitatem & utilitatem 
hujus Instituti per hanc Eandem Deputationen!, prout tunc agnovit, 
ita nunc quoque agnosci dubitare non possumus, tum ideo: quod 
ipsum etiam Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Huu- 
garicum, in Repraesentatione sua die 30. Julii 1790 & Nro. 19.837 
defunctae Suae Majestati submissa, illud ad vota etiam. SS. et
0 0 . Regni accommodatum, et rem hanc iisdem multo gratissimam 
esse declaravit, tum ideo, quod Linguae Nationales Cultura & propa
gatio publica Auctoritate procuranda, ad Dignitatem & Indolem 
Regni independentis, & propriam Consistentiam habentis pertinere 
videatur. Quaestione proinde illa: An1? hac ratione suapte superata 
in unice in consequentiam demisse Insinuationis nostrae in eadem 
superius provocata Relatione nostra factae in disquisitionem assum- 
simus: Qua ratione Societas haec, & quibus, quantisve sumtibus 
erigenda veniat? & hoc quidem eo modo, ut etiamsi nefors Societas 
haec (ut verba praelaudatae Representationis habent) tota & integra 
nunc illico constitui non posset, tamen jam nunc Instituto
huic quo ocyus fundamentum initiumque poni possit. Ut proinde 
totius hujus Instituti Indoles & modus, quo Societas haec
erigi & uberius etiam constabiliri possit, cognoscatur, assumto
Plano illo elaboratiori, quod Membra in Societatem hanc coales
cere, cupientia Anno adhuc 1790. die lOma Novembris medio
Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Suae Majestati submise
rant, & quod procedente tempore ad hanc Deputationen! Littera
riam relegatum est, tota ista res ad tria Capita commode reduci 
posse videtur. Sunt vero haec sequentia:

L Finis & scopus Societatis & hinc promanentes Sociorum 
occupationes.

II. Coordinatio ipsius hujus Societatis.
III. Sumtus, & Fündus eatenus necessarii.
Quantum ad linum: nempe finem & scopum Societatis hujus, 

indeque promanantes Sociorum occupationes attinet; Finis hic est 
duplex, & quidem:

Imus: Cultura, & auctio Linguae Hungaricae.
2dus: Propagatio variarum Cognitionum.
Ad priorem obtinendum pertinet:
Imo: Ut Lingua Hungar. toti Regno quantum fieri potest, 

communis, familiaris & accepta reddatur.
Ad hoc obtinendum plurima media in priori demissa Relatione 

nostra proposuimus, nec dubitare debemus ipsos etiam SS & 0 0 . 
hac in parte sibi minime defuturos; quin jam magna in parte sub 
proxime praeteritis Comitiis provisionem etiam eatenus factam
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esse, Articulus Diaetalis hanc in rem conditus ostendit. Ab his 
proinde, quae relate ad hunc Scopum, Potestatem Legislativam 
respiciunt praescindendo, ea, quae Societatis hujus occupationes fini 
huic deservientes efficerent, sunt sequentia:

a) Ut in auxilium vocatis Libris tam antiquioribus quam reeen- 
tioribus, cunctae in iis voces, sententiae, periodi, dialectus, ortho
graphia, ipsaeque Litterae & Commata curiose per Membra Societa
tis hujus recenseantur, & sparsis his considerationibus in concursu 
Societatis perlectis, ibidemque post mutuam inter se Deliberationem 
tam Regulis Grammatices, quam & vocum significationibus communi 
consensu determinatis, accurata quaepiam Grammatica, & Dictiona- 
rium Hungaricum Linguis Germanica, Slaviea, & Croatica concinnem 
tur, successu temporis aliis etiam in Regno vigentibus Idiomatibus 
accommodanda.

b) Ut per Socios Opera vel originalia conscribantur, vel quae
dam ex Scriptis cultiorum Nationum, sive veterum, sive recentio- 
rum, in Hungaricum, eo tamen utrobique cum delectu, nunc impri
mis sub initium transfundantur, ut illa cum fructu non Litteratos 
tantum, sed & ipsum commune Vulgus, ac Mulieres delectent; quae 
Opera Membris Societatis rem in loco curaturis transmittenda, 
ibidem oensuranda, & postea Typo vulganda veniet.

c) Vocabula Technica Scientiarum et Artium interea etiam, 
donec illa in Dictionario attacto communi consensu conficiendo 
stabilius determinata fuerint, in Hungaricum, quam fieri potest, 
aptissime ea ratione transponant, ut eadem a quovis, vel mediocri
ter attento sine magna difficultate intelligi possint, pruritu novas 
voces pro arbitrio creandi prorsus semoto.

d) Cum Theatrum Hungaricum Pestini, vel fors tractu temporie 
Budae quoque ex Benignitate Principis (ad Theatra etiam in aliis 
Provinciis extensa) et munificentia studioque sincerorum Patriae 
Civium constabilitum iri dubitari non possit, certe non debeat: ne 
illud unquam Drammatibus, Moribus et Characteri Nationis con
formandis, careat, Socii hi providebunt, et in hunc finem, sive illa 
ipsimet in Lingua Hungarica elaborabunt, sive cum conveniente 
Selectu talia Linguis aliarum cultiorum Nationum jam copiose 
existentia, in Hungaricum transferent, et illis suppeditabunt; alias 
quoque Theatro huic superferente, proprium etiam Theatrum eum 
tempore habere valeat.

2do: Combinatio sermonis in diversis Regni Partibus differen
tis adhibenda videretur. In hunc finem discrepantiae hae quoad 
voces, earum significationes, dialectos, ortographiam, sonum et 
accentum, hisque similia colligi, in concursibus generalibus discuti, 
et quae meliora indolique Linguae oonvenientiora judicabuntur, 
assummi deberent.

3tio: Auctio Linguae, alioquin nunc etiam satis amplae, ver
saretur cumprimis circa vocabula Scientiis, Artibus et Theatro pro
pria; in hunc finem colligendae essent, resuscitandae, quin et necessi
tate exigente moderate, et citra ullam vim Linguae inferendam, 
noviter formandae voces Hungarae, imo et ex aliis Linguis 
mutuae, quae ad exemplum etiam aliarum cultiorum Gentium jam

37t i r ó í  S z é c h e n y i  I s t v á n  n a p l ó i .  I I I .  k ö t e t .
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universaliter Civitate donatae eunt, retinendae potius essent, quam 
ut in locum illarum novae, inintelligibiles, et ipsis auribus graves 
substituantur, expressiones porro genio aliarum Linguarum accom
modatae, Hungaricae vero jejunae eonnotari, Analogia denique, et 
indoles Hungaricae Linguae tam in Libris noviter elaborandis, quam 
in Versionibus sedulo, observari deberet, prout et Ortographia, et 
elegantia Typi magno Studio curanda venit. In his aliis affinibus 
objectis ipsa Societas magis etiam specificas et accurata« Leges sibi 
ipsi facere posset.

Posterior Societatis hujus Scopus est propagatio variarum 
Cognitionum.

Egregia sane sunt, quae in Plano illo elaboratiori superius 
memorato hunc in finem adferuntur; sperari etiam potest post im
probos Societatis hujus labores, et aliorum quoque Illustriorum 
Patriae Civium Linguae Hungaricae bene volentium sincera studia, 
tanto vero magis accedente Altissima Protectione et favore, Linguam 
Hungaricam ad eum plane Perfectionis gradum perductum iri, ut 
sublimiores etiam Scientiae, et quaevis Artes hac Lingua et 
tractari, et doceri possint. Interea vero, donec jam initiis etiam 
eatenus factis ad eum perfectionis gradum accedere licuerit, in eo 
curae imprimis Societatis hujus versari deberent, ut primum 
quidem obices variarum Cognitionum acquirendarum removere 
intenderet, modos deinde et Canales, Mediaque, quibus illa acquiri 
et augeri potest, toti Publico indicaret.

Prius est Obicum Cognitionis remotio.
Multa in Censum horum Obicum, si diligenter investigentur, 

venire possunt, sed duo imprimis adeo inimica sunt solidae cuivis 
Cognitioni, ut nisi illa tollantur, vena , et genuina nuspiam acquiri 
possit; sunt haec Superstitio et Praejudicia, variaeque et absurdae 
Opiniones, inde promanantes, quibus plerumque Vulgus laborare 
solet. Opiniones hae superstitiosae, et praestigiis faventes, colli
gendae, et cum leni sale ridiculae reddendae essent; Praejudicia vero 
fabulis delectantibus, et Satyris acutis, non tamen quempiam 
privatum laedentibus, aliisque convenientibus pro re nata mediis, 
omni tamen vel specie coactionis semota, supprimendae venirent, ut 
duobus his fontibus obturatis, liberior genuinae et solidae cognitioni 
accessus pararetur.

Posterius est, ut modi et canales, mediaque, quibus Cognitio 
se se in animos insinuet, Publico indicentur. In hunc finem faceret:

Imo: Si series Librorum res gestas Patriae Hungarica Lingua 
continentium per Societatem hanc colligendorum, pro usu cujusvis, 
Typis vulgaretur.

2do: Si Libri hujusmodi, quorum exempla rariora essent, denuo 
imprimerentur.

3tio: Si Opera Scriptorum Extraneorum cujuscunque Nationis 
de Rebus Hungaricis tractantium, quae per Socios digna judicata 
fuerint, in Hungaricum transferrentur.

4to: Si Catalogus Librorum etiam aliorum Hungarice con
scriptorum cum brevi Extractu publicus redderetur, noviter voro
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edendi, orationes publicae etiam si editae non fuerint, more Extera
rum Nationum per eandem Societatem recenserentur.

5to: Si Historia vicinarum etiam Gentium, imprimis Augustae 
Domui subjectarum Hungarice conscriberetur, adjectis etiam, unde 
hausta est, Auctoribus.

6to: Si Auctores celebriores, sive antiqui, seu recentiores eum 
vitae et Operum eorundem recensione noti Publico redderentur; et 
Opera eorum ad Culturam Nationis magis spectantia per Socios 
in Hungaricum transferenda iisdem assignarentur. Immo multum 
omnino de Republics mererentur, si diligentiam suam ad vertendum 
etiam Corpus Juris, ac Opera alia Juridica Hungarioo Jdiomate 
concinnanda, converterent.

7mo: Bibliothecae cum sollicito delectu instituenda erectio, salvo 
interea illarum, quae existunt, usu.

8vo: Ephemeridum Politico Litterariarum ex optimis extera
rum Nationum Ephemeridibus concinnatio.

9no: Nomenclationum Hungaricarum relate ad metella, lapidee 
pretiosos, plantas, arbores, virgulta, ac quaevis alia naturae pro
ducta collectio.

lOmo: Numerus etiam, in quantum resciri potest, natorum, et 
mortuorum, mutationes tempestatum, morbi, procreatio, pretia rerum 
venalium, et similia, evoluto quovis Anni vulgari possent.

limo: Operum per Socios elaboratorum Catalogus etiam cum 
effluxu cujuslibet Anni publicus reddi posset, partim, ut per hoc 
specimen suae Industriae exhibeant.

Sed quis omnia illa curiosiora, omnia illa memoratu et scitu 
digniora, omnia illa, quae cum fructu delectare, erudire, et perpolire 
possunt, enumeraverit, quibus Societas haec, dum ad perfectum 
illum, qui in toties memorato Plano depingitur, gradum pervenerit, 
occupari, et hac ratione lumen cujusvis Cognitionis per universum 
Regnum Lingua nativa diffundere poterit? Melius haec omnia in 
cursu Consultationum, et Operationum ejusdem Societatis se 
evolvent, et ipse etiam selectus eorum pro ratione temporie, virium, 
et aliarum circumstantiarum commodius per eandem hanc 
Societatem collatis Consiliis determinabitur.

Quantum Ildum nempe Coordinationem Societatis hujus 
erigendae spectat:

Optandum equidem esset, ut Erudita haec Societas Hungarica' 
erigenda nunc statim tam ordinata, et omnibus fere numeris absoluta 
assurgere, posset, qualis in Plano illo, per Patrem Nicolaum Revay, 
Virum de re Litteraria Hungarica optime meritum, ejusque socios 
in ^phis 3, 4, 5, 6 et 7. depingitur, in Opinione vero de constituendo 
Collegio depromta Plano huic annexa magi® specifice delineatur; 
sed cum ad erigendam hac ratione Societatem nec fundus sufficiens, 
nec alii apparatus necessarii nunc adhuc adsint, nec omnino sperari 
possit, nunc statim sub initium hujus Societatis tantum Summam 
sive ex Fundo Studiorum, alias ad Institutum hoc aeque Litterarium 
ex ipsa illius destinatione non incongrue convertendo, sive ex muni
ficentia Patronorum et Benefactorum conflandam fore, quanta vel 
Socii, qui ad occupationes superius expositas explendas, tamto magis

3 7 *
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ad omnia illa, quae in attacto Plano adferuntur, Operata necessarii 
essent, dotari, et praemiis exstimulari possent. Hinc perfectiori 
Societatis hujus coordinatione partim ad tempus illud, quo Fundus 
aliquis sufficiens et stabilis quacunque demum ratione exsurrexerit, 
ac quaevis etiam Circumstantiae hujus Instituti in ipsa praxi magis 
adhuc se evolverint, remissa, partim vero Deliberationi Societatis 
hujus jam nunc constituendae reservata, nunc eam duntaxat rationem 
ineundam, ac modum illum proponendum esse censemus, quo juxta 
desiderium Excelsi Consilii Regii Locumtenentialis laudabili huic 
Instituto adminus fundamentum initiumque poni possit, atque adeo 
Societas haec nunc statim quam facillima et compendiosissima 
ratione erigi valeat, olim suis operationibus, et favore Publici 
totius majus in dies incrementum captura, quin ad eum ordinati 
et conspicui sistematis desiderataeque perfectionis gradum eluctatura, 
ut non tantum collatum in se Principis et Patriae favorem cum 
f oeno re rependere, sed etiam quarumvis aliarum Societatum in 
Europa eruditarum fiduciam et existimationem sibi conciliare possit.

Ut proinde Societas haec pro ratione Fundi, qui nunc statim 
sub initium etiam, partim ex Benignitate Regia, partim ex 
munificentia Patronorum, et Benefactorum Jure merito sperari 
potest, quam primum surgere possit, censeremus.

Imo: Collegium Societatis hujus ex uno Secretario, et quatuor 
ordinariis Membris, ac duobus Scribis, omnibus salario inferius 
expresso gavisuris, et in Loco Consessuum habitaturis, constituen
dum esse.

2do: Cum tota de hac Societate erigenda Cogitatio partim 
Sociis illis, qui se coram Excelso Consilio nominarunt, partim Viris 
illis, qui in appendice Plani eidem praesentati sunt, debeatur, aequum 
esse videtur, ut Secretarius quidem, et quatuor illa ordinaria Mem
bra per Viros hos omnibus in simul sumtis ultra numerum 40. 
assurgentes, et in Serie facilioris Conspectus causa hic adjacente, 
comprehensos, nunc in principio eligantur, quod ut, quod fieri potest, 
ocyus in effectum deduci, atque hac ratione toti huic Instituto per 
eos, qui electi fuerint, motus dari, et ad ulteriora procedi possit, 
Serenissimus Regius Princeps Palatinus demisse exorandus, veniet, 
ut Patri Nicolao Revay, velut principali laudabilis hujus Instituti 
Motori, et Sociorum jam se declarantium etiam quoad Locum eorum 
habitationis optimam notitiam habenti, Benigne committere dignetur, 
quo is et Electionis hujus, quam primum suscipiendae, necessitatem 
iisdem insinuare, et ut quilibet votum suum quoad quinque memorata 
Membra edendum Individuo illi, quod Sua Celsitudo Regia jam 
nunc in antecessum ex Consiliariis Consilii Regii Locumtenentialis 
denominabit, intra sufficientem aliquem terminum praestituendum 
sine mora sub Sigillo transmittat. Quibus omnibus Votis per hoc 
Individuum collectis, & Suae Celsitudini Regiae per illud substratis 
eos, qui plura Vota obtinuerint, Sua Celsitudo Regia modo, quo 
videbitur, convenientissimo renunciare, & eosdem in usum suarum 
Functionum mittere dignabitur; Scribas vero Secretarius denomi
nabit.
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3tio: Ex quinque illis Membris Secretarine Acta conscribet, 
Tabulario inferet, & asservabit, reget Societatis Scriptorium, colliget 
Opera sive Sociorum, sive aliorum ad Societatem transmittenda, & 
tam cum Sociis, quam aliis Eruditis Commercium Litterarium 
inter reliquos Socios fine eorum revisionis dispescet, vulganda Typis 
reget, Ex tam cum Sociis, quam aliis Eraditis Commercium Litte
rarium ducet.

4to: Ex quatuor aliis Membris ordinariis unus sub nomine 
Bibliothecae Custodis, eidem formande, antiquitatibus Patriis, ditan
dae ordinate integreque servandae incumbet. Interea vero, donec 
Bibliotheca talis componi potuerit, munere ordinarii Membri defun- 
getur, quo quidem nec tunc, dum Biblitheca illa instructa fuerit, 
solutus futuras est. Ipsa vero Universitatis Bibliotheca eousque 
Societatis usui esse potest.

Alter esset sub nomine Inspectoris Typographiae. Haec enim 
Societati huic ad Fundum suum propria industria innocenter 
augendum admitti debere videtur, quam primum id eidem per 
rationes sui aerarii licuerit. Interea vero potest uti Typographia 
Universitatis. Hic praeter munera sibi qua ordinario Membro 
incumbentia reget, dum erigetur Typographiam, interea etiam 
Correctioni Librorum per Socios, vel nomine Societatis edendorum 
intentus, haberet paeterea curae collectionem Novorum, & aliorum 
Actorum Eruditorum, ipsamque Ephemeridum, & Novorum pro 
dignitate Societatis adornationem principaliter ea ratione curaturus 
esset, ut in onere hoc ferendo alia etiam praeter Secretarium 
Membra pro prudenti primi hujus Societatis Consessus Judicio 
concurrant.

Tertius veniret sub momine Inspectoris Theatri. Hoc quidem 
nunc adhuc ob varia impedimenta constabilitum non est, sed cum 
illud ad bonum gustum excitandum, & ad ipsam Linguam amoeni
orem, & apud sexum etiam venustiorem acceptiorem reddendam 
multum omnio conferat, & impedimenta illa ex Benignitate Suae 
Majestatis per multas, ut audire licet, Jurisdictiones exorata, 
ipsaque ingenuorum cujusvis fastigii Patriae Civium opera & 
munificentia sublatum iri sperari debeat, Inspectionem hujus huie 
Societati concredendam esse suapte apparet. Hic Inspector proinde 
curaturas effet ex una quidem parte, neunquam Drammata, Nationi 
& ipsius moribus digna, desint; ex alia vero parte, ut Theatrum hoc 
fini suo apud cultiores Gentes intento ex asse satisfaciat, munere 
ordinarii Membri semper eidem incumbente adeo, ut hoc Individuum 
eousque etiam, donec Theatrum tale stabiliter Pestini defigi posset, 
pro superfluo haberi non possit.

Quartus vero praeter munia eidem qua ordinario Membro 
obeunda, & nunc, & tunc imprimis, si Functiones horam trium 
Membrorum modo memoratorum augerentur, praeferenter in consor
tium laborum quoad Ephemeridum & Novorum concinnationem 
vocari deberet.

5to: De qualitatibus partim horam, partim aliorum ordinariorum 
Membrorum suo tempore etiam eligendorum aliquid iis, quae in 
Plano memorato adferuntur, addere supervacaneum esset. Nunc



582 G RÓ F SZÉC H EN Y I ISTVÁN N APLÓ I

vero, cum praeter hoe 5. in principio nullum aliis Salarium dari 
posset, emnes Eruditi, & Litterati sine ulla vel Religionis vel 
Nativitatis, vel Fortunae discretione (quae alias in quibusvis 
Electionibus & hac quoque prima sedulo removenda est) citra 
ullam electionem in Consortium Ordinariorum Membrorum assummi 
debent, quicunque Libris Typo editis inclaruerunt, aut Manuscript?, 
excolendae Linguae vel Nationi deservitura, Judicio Societatis Typo 
digna parata habent, & Membra ordinaria ea ratione esse volunt, 
ut ex praemiis aliquando praebendis, ac aliis renumerationibus 
participent.

6to: Membra honoraria erunt viri meritis illustres, cujuscunque 
Eminentiae & Conditionis, in primis Patroni & Benefactores, ex 
renumerationibus & aliis emolumentis non participaturi. Ex his 
honorariis, si praesentes sint, eligetur Praeses.

7mo: Extraordinaria Membra erunt illi, qui Operibus Lingua 
Hungarica edendis clarescere incipiunt.

8vo: Membra illa quinque Salario provisa debent quolibet medio 
mense se, convocatis etiam, si adesse volent, iis, quae in Loco vel 
prope habere licuerit, honorariis & ordinariis Membri« convenire, 
ubi de rebus minoris momenti, vel objectis generalis Conventus 
parandis deliberaretur, & parata Opera reviderentur.

9no: Generalis Conventus, ad quem omnes sive honorarii, sive 
ordinarii Socii confluent, quovis anno semel in Loco Collegii hujus 
in autumno 15ta Septembris celebrari deberet, in quo Materiae 
scribendi deligerentur, Opera jam parata & revisa descuterentur. 
Membra ordinaria salario providenda, crescente imprimis Fundo 
plura etiam eligerentur, & de rebus gravioris Momenti, ad conser
vationem & incrementum atque ordinem Societatis hujus pertinen
tibus, deliberaretur.

lOmo: Locus tamen strictioris illius Collegii, quam & Conven
tuum, donec is in Civitate Pestiensi, Loco nempe plano, adeoque 
commodiori, pro ratione aediliciorum, ad id necessariorum defigi 
posset, deberet nunc esse Buda, ubi jam nunc Excelsum Consilium 
Regium Loeumtenentiale Locum physicum pro Instructione Biblio
thecae & ordinariorum Consessuum ac scriptorii eidem huic 
Societati tam liberaliter offert, & quod nec forte spes deponi debeat, 
idem Excelsum Consilium etiam de Hospitio gratuito Secretarii 
& Scribarum vel in iisdem Typographiae Aedibus vel in majore 
illarum vicinia provisurum esse.

limo: De Protectore Societatis hujus nec dubitari quidem 
potest, Suam Celsitudinem Regiam Principem Palatinum, ad hoc 
munus assumendum, ipsius hujus litterariae Deputationis nomine 
demisse exorandum esse, cum ex ratione Officii, quo nunc cum tanto 
omnium Patriae Civium solatio fungitur, tum ob peculiarem erga 
gentem hanc amorem, Linguaeque illius, quod eidem impendit, 
studium, ac efficax, quod inde societas contra omnes, ii qui esse 
possent, malevolos obtentura est Praesidium.

Quibus omnibus ita praestructis, ac jam tam Benigno Societatis 
hujus Protectore praeexistente, quin & quinque illius Individuis,
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motum toti Operi daturis, constitutis, ut Institutum hoc ad suum 
Cursum deduci possit, necessarium esset.

12mo: Ut Secretarius Societatis jam modo praevio constitutus 
Litteris suis encyclicis medio Excelsi Consilii Regii Locumtenen- 
tialis ad universas Regni Jurisdictiones dimittendis omnem Instituti 
hujus finem, rationem notificet, & omnes, qui se ad cooperandum 
idoneos consuerint, honorifice invitet, ut si quae fini & scopo huic 
deservientia Opera habent, aut habituri sunt, ad certum aliquem & 
determinatum Terminum eidem transmittant, quibus transmissis & 
collectis.

13tio: Secretarius idem Membra honoraria & ordinaria, aut in 
Loco, aut propius residentia ad determinandum aliquem diem 
convocabit, & Extractus transmissorum Operatorum praesentabitur 
& relegetur, & quae Typis, vel tunc, vel serius, mandanda erunt, 
dijudicabitur, Protector demisse nomine Societatis salutabitur, de 
Praeside consultabitur, de Operationibus Officialium Salariis provi
sorum uberiora disponentur, de agendis Societatis Consilium inietur, 
reliquis gravioris nefors momenti ad generalem Conventum, in quo 
Acta ordinariorum Consessum religentur, & vel approbabuntur, vel 
modificabuntur, relegatis. Suapte vero ex praemissis sequitur.

14to: Consessus ordinarios usque ad generalem etiam illum 
Conventum modo §pho 8vo exposito habendos, & imprimis in 
prioribus tribus vel quatuor Consessibus pro ratione se evolventium 
Circumstantiarum rem omnem Societatis in aliquem activum & 
utilem Ordinem redigendum, ac omnia Acta proximo generali 
Conventui fine Superrevisionis referenda" esse.

Quantum ad Illtium: Sumtus nempe & Fundum eatenus neces
sarium respicit.

Sumtus, qui nunc statim in primordio ad initialem Statum 
Societatis hujus personalem constabiliendam, & alia necessaria,
requiruntur, essent sequentes:

Rfl.
Secretario 1000
Quatuor ordinariis Membris Typographiae, Bibliothecae, 

Theatri & Ephemeridum Curam habituris per fl. 800 3200
Duobus Scribis per florenos 300 600
Quinque illis Membris, si hospitia gratuita non suppeterent, 

pro hospitiis, cuilibet per fl. 100 500
Duobus Scribis pro hospitio per florenos 50 100
Pro Librorum comparatione, Novis, re scriptoria, Famulo 

adminus occasione Consessum conducendo, aliisque occursuris 600
Summa' 6000

Quod si vero Hospitia gratuita obtineri quirent, posset Summa 
in hunc finem destinata, ad publicae alias necessitates, Judicio 
Societatis determinandae, converti.

Hic Status personalis nonnisi Summae huic modicae attempe
ratus est, sed Fundo Societatis lapsu temporis crescente, possent 
omnia ad Statum illum, qui in toties Memorato Plano, sive quoad
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Officiales, aliaque Membra, ordinaria sive quoad renumeratione«, 
subsidia & praemia proponenda describitur, elevari.

Fundus, ex quo nunc expensae vel in primordio quotannis- 
necessariae supportandae essent, consisteret ex sequentibus:

Imo: Ex Fundo Studiorum.
Hic Fundus consecratus est bono Litterarum, adeoque modo 

Benignitas Regia accedat, nihil fini huic convenientius fuerit, quam 
si Sua Majestas ad instaurandam Litteraturam Hungarieam, & 
diffundendam medio illius quorumvis studiorum & artium, rerumque 
cujusvis generis necessariarum & utilium Cognitionem, ex peculiari 
etiam suo in gentem amore, aliquam Symbolam ex Aerario hoc lit
terario conferri annuere dignata fuerit. Cum Summa haec adeo 
modica, ad 6000 duntaxat florenos cum omni parsimonia reducta, 
fortassis nec tota Fundo Studiorum, imprimis debite depurando & 
separando, valde gravis futura esse supponatur, demisse censemus, 
hunc in finem: si non totam hanc Summam, saltem 4000 florenos ex 
Fundo Studiorum dependendos esse.

2do: Ex Collatione bene de re publica Hungariea mereri volen
tium Patriae Civium. Sunt jam aliqui, qui ad instituendam societatem 
hanc suis partibus se non defuturos promiserunt; praestabunt illi 
hoc, quin alii quoque, horum exemplo, eodem zelo exardescent, 
quamprimum Societatem hanc, & auctoritate publica approbari, et 
Regia quoque Benignitate ac Munificentia foveri, cum magno animi 
sui «datio intellexerint, adeo, ut ex his eorum liberalibus Oblatis, 
per Subscriptionem eatenus apud Comitatus Civitates, & quaevis 
alias publicas Jurisdictiones instituendam, procurandis Summam 
residuam 2000flor. non magna Opera confici posse sperari habeat.

Ex his duobus Fundis nunc statim Summa exposita aere parato 
ad instantaneas necessitates illico explendae conflari, & manibus 
securis alicuius Individui jam nunc designandi tradi deberet, ut 
statim per quinque illa Membra Societatis, juxta deliberationem 
primi eorundem Consessus, congruus in Conformitate priorum u«u« 
capi possit. Rationes de preceptis & erogatis juxta dispositionem 
supremi in Regno Dicasterii quot annis reddantur, una vero pro 
universali notitia Typis etiam vulgentur.

3tio: Ex Operibus Societatis.
Haec ut majorem fructum pro Societate proferre possint, 

magnum ipsum Ex. Cons. Reg. Loc. pondus ad id allaturum esset, 
si salutari Societatis hujus scopo omnibus Jurisdictionibus intimato, 
eaedem ad id exstimularentur, ut ex omnibus Operibus Societatis 
hujus, nunc vel in futurum edendis, ad tot. quot in gremio sui 
distribui possent, exemplaria, unam phyleram a 2. xr. eonputando, 
praenumerarent, et ad Secretarium Societatis transmitterent, qui 
post editionem Jurisdictionibus his praenumerantibus exemplaria 
absque omni deffectu consignari curare teneretur. Quod, ut ipsae 
Jurisdictiones praestare possint, Secretarium praevie easdem de 
iisdem Manuscriptis & eorum volumine informabit, hac Summa 
taliter, vel per ordinariam Venditionem conflanda, deductis Typi 
expensis duae tertiae ipsi Operis Auctori cederent, una vero tertia in 
Aerarium Societatis inserretur.
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4to: Ex Typographia propria,
Haec quidem actu non existit, sed spes est, quamprimum 

Institutum hoc publica auctoritate confirmatum fuerit, ex liberalitate 
Patronorum, jam nunc se ad id promtoe futuros declarantium, erigi 
posse. Hanc erigendi facultatem Societati huic cum exclusivo 
Privilegio quoad sua propria & Sociorum Opera benigne concedi eo 
ardentius exoptamus, quanto certius est, & inpressionem Operum 
suorum leviori pretio eidem ccnstituram, & per hoc divendi tionem 
etiam illorum faciliorem redditum iri, & ex puro lucro tam auctores 
plus participaturos adeoque magis etiam exstimulandos fore, & ipsius- 
met Societatis proventus majora in dies incrementa capturos. Ut 
vero interea, donec Typographia haec erigi potuerit, Societas haec 
Typographia Universitatis aequa quapiam & amica ratione utatur, 
quemadmodum ipsum etiam Exc. Cons. Reg. Loc. proposuit, ita nos 
quoque conveniens esse censemus, ut denique impressio Operum 
per Societatem ejusque Socios edendorum eo facilior reddatur, 
Censurám etiam hujusmodi Elaboratorum eidem Societati concredi 
debere; et eadem, apposito sub proprio responsionis onere per Secre
tarium solito Imprimatur, Typis excudenda esse arbitramur.

Ceterum, quemadmodum Planum illud erigendae Societatis 
eruditae Hungaricae Deputationi huic Litterariae per praelaudatum 
Consilium L. R. consignatum, modo praevio non approbare non pos
sumus, ac modis quibusvis opportunis enitendum esse censemus, ut 
Societas haec aliquando ad eam, quae ibidem delineatur, dignitatem 
et florem evehatur; ita quamprimum Institutum hoc vel nunc sub 
initium per suos Consessus et generales Conventus in aliquam for
matam Societatem coaluerit, ut tam Ordini, quam et Stabilitati illius 
consulatur, leges ab illa proponendas, & per Sacratissimam Suam 
Majestatem pro sapienti suo arbitrio Benigne confirmandas esse 
demisse opinamur.

Et haec sunt, quae relate ad Planum illud in ea, qua fieri 
potest, parte ad effectum quantocyus dirigendum congrua et neces
saria esse oensuimus, salvo semper Altiori Excelsae hujus Deputa- 
tionis Judicio permanente. Pesthini die 21. Novembris 1792 Carolus 
Luby de Benedekfalva m. p. S. C. A. M. Consiliarius, I. Comitatus 
de Szathmar Or. Vice Comes, Deputatus Regnicolaris, Stephanus 
Vay de Vaja aeque Deputatus Regnicolaris m. p.

Series Membrorum Societatis Eruditae Hungaricae, Excelso Consilio 
Reg. Loc. Hungarico dto. lOmae Novembris 1790. jam insinuatorum.

M e m b r a  H o n o r a r i a ,
Imo: Comes Joannes,1 Guadányi Generalis Campi Vigiliarum 

Praefectus.
2do: Abrahamus Bartsay, Colonellus ad Nobilem Turmam Prae

torianam Hungaricam.
3tio: Alexander Báróczy, cum Charactere Supremi Virgiliarum 

Praefecti ad Nobilem Turmam Praetorianam Hungaricam.

1 .József.
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4to: Joannes Baptista Molnár, Abbas Belae Fontis, & Cathedra- 
lis Ecclesiae Scepusiensis Canonicus.

5to: Franciscus Kazinczy, emeritus Inspector Scholarum 
National ium per Districtum Casso viensem.

6to: Joannes Nagy, Parochus Szányensis, oliin in Academia 
Jaurinensi Professor.

M e m b r a  0  r d i n a r  ia.

Balogh Alexander, in Regio Gymnasio Jauriensi Professor. 
Presbyter Saecularis.

Bárány Petrus.
Batsányi Joannes.
Benke Michael, Philosophiae Professor in Collegio H. C. 

Enyediensi.
Benke Franciscus, Historiae Naturalis & Geographiae Professor 

in eodem Collegio.
Benyák Bemardus, e Scholis Piis, Gymnasii Regii Alba- 

Regalensiis Director.
Bolla Martinus, e Scholis Piis, in Academia Regia Claudiopoli- 

tana Historiarum Professor.
Csépán Stephanus, Juris Doctor.
Décsy Samuel, Philosophie & Medicinae Doctor.
Dugonics Andreas, e Scholis Piis, in Universitate Pestiensi 

Matheseos purae Professor Publicus.
Fabsich Josephus, Presbyter saecularis, ac in Regia Gymnasio 

Jaurinensi Grammatices Professor Senior.
Földy Joannes, Physicus & Medicus Oppidorum Hajdonicalium.
Göböl Casparue, Minister Reformatus Ketskemethiensis.
Görög Demetrius, junioris Comitis Kolonits Studiorum Morum

que Praefectus.
Gyöngyösy Joannes, Minister Reformatus Tordensis.
Horváth Adainus, Geometra.
Illés Joannes, Presbyter Saecularis, Arehi-Diaeonus Strigo- 

niensis.
Kerekes Samuel, Socius adornandorum Eventuum Bellicorum.
Komiáty Abrahamus, in Reformato Gymnasio Miskolcziensi 

Professor.
Kovács Franciscus, Geometra Comitatus Vesprimiensis.
Kreskay Emericus, ex Ordine Paulinorum, olim Bibliothecarius 

eorundem Pestiensis, & emeritus Scholarum Szathmariensium 
Director.

Kultsár Stephanus, in Regio Gymnasio Sabariensi Humaniorum 
Professor Senior.

Mátyus Stephanus, Medicinae Doctor & Comitatus Küküllő 
Physicus ordinarius.

Milecz Josephus, Philosophiae Professor in Collegio Reformato 
Debrecinensi.

Nagy-Vary Joannes, Pesthini privata Praefectura occupatus.
Péczely Josephus, Minister Reformatus Comaromiensis.
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Rajnis Josephus, Administrator Templi S. Ignatii Jaurini.
Ráth Mathias, Minister Augustanae Confessionis Jaurini.
Rátz Samuel, Medicinae Doctor ac in Universitate Pestiensi 

Facultatis Medicae Professor Publicus.
Révay Nicolaus, e Scholis Piis, Jaurini Artis Delineatoriae 

Professor.
Rozgonyi Josephus, in Gymnasio Reformato Losontziensi 

Professor.
Simay Christophorus, e Scholis Piis, Artis Delineatoriae Pro

fessor Cremnitzii.
Szabó Dávid, Presbyter Saecularis, in Academia Regia Casso- 

viensi Humaniorum Professor Senior.
Tolnay Alexander, in Universitate Pestiensi Artis Veterinariae 

Professor Publicus.
Tóth Wolfgangus, Presbyter Secularis, in Regio Gymnasio 

Budensi Humaniorum Professor Senior.
Verseghy Franciscus, ex Ordine Paulinorum, emeritus Capella- 

nus Castrensis.
Virág Benedictus, ex Ordine Paulinorum, in Regio Gymnasio 

Alba-Regalensi Humaniorum Professor Senior.
Eöry Gabriel, in Collegio Reformato Sáros-Patakiensi Theolo

giae Professor.

Reflexiones Baronis Pronay circa ordinem et methodum Culturae 
Linguae Patriae Hungaricae.

Non inficior Linguam Hungaricam nulla re felicius augeri 
perficique posse, quam juncta Eruditorum opera, qui Societatem 
certis huic Consilio congruentibus Legibus ineant, annua Salaria 
habeant, ceterisque omnibus instructi sint adminiculis. At, quoniam 
longe majoribus sumtibus ad hunc finem necessariis, nimirum ad 
exstruenda vel transmutanda aedificia, solvenda Sociis Stipendia, 
conducenda hospitia, & id genus alia opus est, quam ut pecuniae 
Summam, quae tantis suppetat Erogationibus, adfuturam facile 
sperare liceat, ideo, ut Aerario quoque Rei Litterariae alioquin satis 
gravato, quam fieri potest, optime parcatur, tenui meo Judicio 
praestabit, ex solis fere Procerum aliorumque Linguae Patriae 
amantium muneribus tantam Colligere Summam, ut usurae, primis 
saltem Annis, donec Caput auctum fuerit, sufficiant sumtibus in 
ea impendendis, quae ad praestitutum finem maxime necessaria 
sunt. Hoc vero ita fieri posse existimo: si primum major Foenoris 
pars convertatur ad Praemia persolvenda Eruditarum Quaestionum, 
quae quot annis excolendae Linguae Vernaculae causa Typis vul
garentur; deinde, si altera pars Foenoris tantummodo in Salarium 
unius Secretarii, & unius alteriusve Scribae erogata fuerit. Hi 
utrique subjiciantur Praesidi, qui omne hoc negotium gratuito ad
ministret, praecipue Responsa de Praemio certantium, vocatis in 
Deliberationem Honorariis Societatis Membris, dijudicaturus.

Quod vero ad Praemia attinet, in quibus omnis rei cardo verti
tur, illis efficiendum erit, ut Libri ad perficiendam Linguam Patriam
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maxime necessarii eo conficiantur ordine, ut priores posterioribus 
accuratius pleniusque componendis adminiculo sint. Itaque

Primum et ante omnia conscribatur Bibliographia Critica Auto- 
rum Nationis Hungarae Classicorum, veterum et recentiorum.

2do: Eodem tempore diversae Dialecti in Hungária, praesertim 
Transdanubiana & Transtibiscana, non minus in Transylvania, item 
Provincialismi, hujusmodi videlicet vocabula formaeque loquendi, 
denique verba obsoleta, adjecta ubique Crisi, colligantur.

3tio: Accedente in constituendis Auctoribus Classis, aliorum 
quoque Eruditorum assensu, sequatur Dictionarium Linguae Hun- 
garicae, ad modum Adelungii Critico Grammaticum, adjecta ubique 
Auctoritate Classicorum, comparatione Dialectorum, atque obsole
torum vocabulorum dijudicatione, eo potissimum Consilio in
stituenda, ut, quae omnimo digna videbuntur, eorum ad usum re
vocatio commendetur. Ostendendum praeterea discrimen vocabulo
rum Synonimorum, ad exemplum praestantissimi Gallici operis, 
quod inscribitur: Synonyms Francais par Girard.

4to: Dictionarium hoc excipiat Grammatica, quae singulas 
Regulas Auctoritate Classicorum confirmet, quod cetera etiam 
exemplum Adelungii imitatura.

5to: Habitis his Adminiculis vertantur in Hungaricum:
a) Libri Scholastici Gymnasiorum, qui jam praesto sunt, latini, 

novis, ut res ipsa loquitur, Hungarico Sermone componendis.
b) Ea veterum Classicorum Opera, quae vel gravitate Argu

menti, vel peculiari & proprio orationis genere inter reliquia ex
cellunt. In horum vero numero repono sequentia: Homeri Iliadem, 
Pindari Selectiora quaedam Carmina, Zophoclis Selectiores Tra
goedias, Theocriti Idillia, Luciani Opuscula selectiora. Xenophontis 
memorabilia, Socratis, Platonis selectiores Dialogos, Theophrasti 
Characteres, Virgilii Georgica, Horatii Odas, Tibuti1 quaedam 
Carmina, Martialis Epigrammata selectiora, Ciceronem de Officiis, 
& Taciti Historiarum Libros. Quae omnia Doctissimi Germani 
Criticis Editionibus, accuratisque Versionibus jam propria fecerunt.

c) Convertantur denique in Patrium Sermonem hodiernarum 
Nationum Libri Classici, ducto ab iis initio, qui ad Culturam ingenio
rum Politicam, rerum videlicet hujus generis scientiam, in Patria 
nostra propagandam plurimum conferre possunt. Hi vero sunt 
ejusmodi Operum primi Ordinis Auctores: Montesquieu, Genovesi, 
Filangieri, Sidney-Sterart, Smitt, Herzberg, Herder etc2

1 Valószínűleg sajtóhiba, e helyett: Tibulli.
- Montesquieu, Charles de láecondat, báron de la Brede et de M. (1689— 

1755) francia író híres politikai műveit azóta magyarra is lefordították.
Genovesi Antonio (1712—1769) olasz író bölcsészeti és nemzetgazdasági 

műveivel lett nevezetessé.
Filangieri, Gaetano herceg (1752—1788) olasz jogtudós La scienza della 

legislazione c. munkájával lett ismertté s ezt több nyelvre le is fordították.
Valószínűleg Smith Adam. (1723—1790), a híres angol nemzetgazdasági író

nak művei.
Hertzberg Ewald Friedrich (1725—1795) porosz államférfi politikai műved.
Herder Joh. Gottfried (1744—1803) német költő és írónak kül. bölcsészeti 

művét érti. (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit).
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Tum demum eperare licebit, ingenia nostra sermone vernaculo 
foetus editura, qui & Exteros Eruditos attentos reddere, & Populares 
non pubjici Saporis delectare possint; quod erit in votis!

4.

A zalamegyei terv.
Extractus Plani erigendae Societatis Literariae Hungaricae, per 

Deputationen! I. Comitatus Zaladiensis fine eo compositi, ut Cultura 
Linquae Nationalis Diaetaliter conclusa, eo feliciorem sortiatur 
effectum.

Planum erigendae Societatis Laterariae Hungaricae nomine Ni
colai Révai et Sociorum Excelso Consilio Regio Locumtenentali sub
missum, et sumptus justo majores et praeparamenta praematura pro
ponit, ipsam que sphaeram politionis Linquae Patriae excedere vide
tur; Planum autem Transylvanicum1 Typis perinde vulgatum et indi
viduorum rem Societatis manipulantium et sumptuum deductionem 
minorem exponit, quam ut ea ratione praeattacta Societas vel in 
primo suo exordio in tam late patenti Hungáriáé Regno subsistere, 
et communi expectation! satisfacere possit; media proinde quadam 
via procedendum est, ut utriusque vitetur incommoditas, res tamen 
ipsa desideratum sortiatur effectum.

Planum ergo istud medium tale esse posset.
Circa Erectionem hujus Societatis nationalis Literariae, tria 

potissimum consideranda veniunt, utpote
I. Finis et scopus Societatis et inde emergentes sociorum 

occupationes.
II. Organisatio.
III. Sumptus necessarii.

I. Finis et scopus Societatis duplex est.

1. Cultura et Auctio Linquae Hungaricae. ,
2. Propagatio Cognitionis, potissimum nempe fundamentum 

Culturae Nationis.
1. Circa Culturam et Auctionem Linquae Hungaricae, quae 

necessaria sunt, et quae exinde membrorum Societatis occupationes 
emergunt, ad tria potissimum capita revocari possunt; ut pote

a) Ut Linqua toti Regno, quantum fieri potest, communis et 
familiaris reddatur. Conducerent ad hunc finem tam Scholae natio
nales, loco normalium Germanicarum erigentae, quam rerum Dicas- 
terialium Patria Linqua flenda tractatio, uti et id ut omnes trivia
les, quam altiores Scholae vehiculo Hungaricae Linquae doceantur; 
quae tamen quia penes erigendam Societatem sita non sunt, potius-

1 Aranka György: Egy erdélyi magyar nyelvmívelő társaság felállításáról 
való rajzolat, az haza felséges rendéihez. Kolozsvár 1791. című műve.
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que ad generale educationis institutum pertinent, ea hie exponenda 
sunt, quae Societatem directius tangunt, utpote

1. Grammatica et Lexicon utrumque bonum et Exactum elabo
randum erit; non tamen illa via (ut nonnulie placet), ut id uni vel 
duobus elucubrandum demandetur, tali enim ratione opus nec per
fectum, nec toti Regno communicabile erit; Perfectum non, quia unus 
alterve eruditus, etiamsi communem existimationem meritus, omnes 
in regno dialectue et singulas vocabulorum significationes nosse non 
potest; Toti Regno communicabile non, nemo enim vocabula sibi 
per quemcunque obtrusa, aut Leges Grammaticas, in quarum com
positionem ipse non concurrit, acceptare tenetur; modus ergo com
ponendae Grammaticae et Dictionarii is esset, ut omnes qui moda- 
litate infradeducta membra hujus Societatis esse censebantur, in com
positione eorum partes suas habeant, singulias qui Libri alicujus 
Auctor est, unum aut plures libros tam antiquiores, quam recen
tius editos in tratinam assumeat, inque ii contentas Scientias, perio
dos, dialectue, ortographiam, ipsasque Literas et commata curiose 
recenseat, similes dein considerationes, in generali aliquo Erudito
rum concursu relegantur, ventilentur, dijudicentur, et ex iis tam 
Regulae Grammaticae quam vocum debitae significationes eruan
tur, et in ordinem redigantur; hocque successu temporie ad vario
rum Nationum in Hungária dispertarum ut pote Germanae, Vala- 
chicae, Armenae, Slavicae ect idiomata transponantur, ut illarum 
etiam vetriculo Linqua Hungarica tractari possit. Cum ergo hac 
ratione Grammaticae et Dictionarii compositio non possit pro prima 
occupatione Societatis assumi, utile censeretur, ut interea etiam

2. Individua omnia, in Regno passim jam sufficienti numero 
reperibilia, quae omnia, quibuscunque institutum placet, in com
mune Patriae bonum serio cooperentur; opera varia sive originalia, 
dive ex libris eruditorum antiquorum et recentiomm in Hungari- 
eum transponenda conscribant, membrisque Societatis rem in loco 
manipulantibus transmittant, modo infradeducto censuranda, habito 
tamen materiarum selectu; ne libri vulgandi, vel res scurules et 
inhonestas tractent, vel omni sale et leporibus destituti sint, verum 
lectores cum fructu delectent, ipsumque commune vulgus ad lectio
nem alliciant, taliterque linquae concilient familiaritatem.

3. Vocabula Technica Scientiarum et Artium, in Scholis natio- 
nalibus tractari solitarum, aptam et idioma Patrium transpositio
nem, usque etiam adlaborare deberent Socii, donee illa in Dictio- 
nario communi opere conficiendo, exactius determinabuntur.

b) Alterum quod Culturam et Auctionem Linquae Patriae spec
tat, esset comibinatio sermonis in diversis Regni Patribus diversi
mode differentis, quod summe necessarium est etiam Grammaticae 
et Dictionarii praeattactorum praeparamentum. Experientia docet 
in diversis Circulis, Districtibus, Comitatibus, Civitatibus, etiam sibi 
vicionibus, voces, Dialectos, orthographiam, ipsumque sonum mul
tum invicem differre, ipse Transylvanus, Hungarus a Siculo, alias 
originali Hungaro, multum vel in ipsis verborum flexionibus discre
pat. Hae omnes differentiae, per Socios mutuo cointelligentes, mar-
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ginaliter connotari, et in generalibus congressibus, communi sensu 
decidi deberent.

c) Tertium, quod Culturam et ampliationem Linquae directius 
tangit, est auctio Linquae proprie ita dicta. Cum autem palam est 
Hun garo« nativos, et tam Igenio, quam Eruditione conspicuos, cogi
tata sua, quamcunque sublimia, nativo sermone feliciter expressisse. 
Auctio non ex co capite desideratur, quasi linqua haec ad quaevis 
necessaria tractanda insufficiens esset, sed indigentia ampliationis 
hujus praecise advocabula potest referri. Circa hanc ergo ampliatio
nem Societas salutares sibi Leges figere debet; in colligendis aut 
noviter formandis vel etiam resuscitandis antiquis vocibus Hungari- 
cis bonos antiquos Auctores consulendos habet, ad analogias naturae 
linquae proprias confugere, non tamen iis abuti debet; expressio
nes et idiomata, modo florentibus extraneis linquis propria, sed Hun
gária jejune sonantia studiose vitare, nomenclationes radicaliter Hun- 
garas, novis in intelligibilibus non permutare, sed actu usitatus, uno 
et civitate donatae in suo esse relinquere; ex vocibus, quae unam 
eandemque rem denotant singulas quidem acceptare,, pro ratione 
tamen meriti operis commodiores praeoperare, orthographiam serio 
et diligenter curare, in versionibus regulas naturae linquae con
venientes observare necessum habet.

2. Alter scopus Societatis est Propagatio Cognitionis, quae est 
quasi Universalis Eruditio Nationis optandum quidem aliquanda 
erit, ut in nostra Patria omnes et singulae facultates, Philologiea 
puta, Philosophica, Mathematica et Physica, vehiculo Patriae lin
quae tractentur et singula Systhemata nativo idiomate concinnata 
habeant: cum tamen id tam repente fieri nec defectus praeparamen- 
torum, nec ipsa modo nascentis culturae Linquae incunabula prae
mitterent, nec directe Sphaeram hujus Societatis tangeret, frustra- 
neamque illa locaret in tenui hoc ex ordio operam per ingenia Gen
tis saltem vulgi communis, praeparari prius debent potiusquam for
mari in instanti. Praecipua ergo cura esset Societatis, removere 
obices cognitionis, modos deinde et canales mediaque istius publico 
communicare; et id utrumque absque incurrente coactione; Ergo

a) Obices debent removeri quales sunt potissimum superstitio
nes et praejudicia, quibus multi apud nos, praesertim plebs com
munis laborant; ad horum eradicationem non systhematicis operi
bus, sed per ridiculum similium opinionum descriptionem obvian
dum (supersticiones dico, quam interim absit ut ad rationabilem 
religionis zelum extendam, verum ad id, quod Hungaris babonaság 
sonat) Praejudicia autem per lenta molimina, fabulas delectantes, 
satyrasque ingenuae, sed nullum in persona laedentes debent sufferri.

b) Modi deinde et canales, mediaque Cognitionis debent publico 
communicari et familiares reddi et signanter

1. Libri res gestas Patriae complectentes in Catalogum redigi, 
Typisque vulgari.

2. Linquae hujusmodi operum exempla rariora essent, denuo 
excudi.

3. Scriptores rerum Hungaricarum extranei in Hungaricum 
idioma transponi.
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4. Catalogue omnium Librorum Patrio sermone conscriptorum 
publico communicari.

5. Historia Gentium vicinarum ex optimi« auctoribus colligi.
6. Auctores celebriores Antiqui et novi cum biographia recen

seri.
Media autem facilitandae hujus Cognitionis esset duo: utpote
7. Quantocius ex curiose collectis bonis Auctoribus Bibliotheca 

erigatur, usque vero vicime consulant.
8. Ephemerides et novalia praestantiora »ibi Societas procuret, 

et quae in iis momentosiora sunt Publico communicet.
Praeprimis autem ea, quae Patriam directius tangent, ad lec

tionem magis alliciunt, ut
9. Haerorum Hungarorum Imagines, numismatum Jcones et 

antiquae Romanae Inscriptiones passim in Regno reperibiles col
ligendae, uti et

10. Metallorum, lapidum pretiosorum, plantarum et arborum 
Hungaricae nomenclationes.

11. Post evolutiones singuli anni numerus natorum et mortuo
rum, tempestatum mutationes, morbi, procreationes, pretia rerum 
et similia vulganda.

12. Elaborata agriculturam et Commercium tam internum, 
quam externum, statumque Regni eum exteris combinatum respi
cientia'.

13. Res denique omnes curiosae serio connotare, Catalogum 
librorum per Socios conscriptorum publico notiflcare et omnia, quae 
mox se sponte offerent operari deberet Societas, II.

II. Organisatio Societatis.

Quoniam fundus pecuniarius huic Societati tam tenuis ve.I 
plane nullus hucdum sufferat, ut tot Socios, quot ad praemissas 
operationes ad amussim complendas requirerentur debite salarisari 
non possit; non est sperabile in instanti, ut membra, hoc corpus 
compositura, ita se organisari patiantur, ut singulis singulo deman
dentur, ocupationes, talis ergo hic organisatio depingitur, qualis 
actu practicabilis est.

Commixtis ergo hic (in quantum illae ab hac Coordinatione 
separari non possent) circa expensas, uti et specialioribus membro
rum quorundam operationibus; hic esset modus facillimus Erectionis.

1°. Quia usque donec stabilis aliquis et notabilis fundus pro 
sustentatione hujus Societatis reperiatur, fundamenta huic nonnisi 
Potentiores Cives, qua Patroni et benefactores jacere posse prae- 
supponuntur; ideo membra etiam Societatis hujus, quae aut ex 
praemiis, aut ex gloria participabunt, per benefactore» eligantur, 
necesse est: adhibitis tamen in Consilium Eruditis jam de re litera- 
ria bene meritis.

2. Patroni ergo et benefactores seligent ante omnia duo indi
vidua sub nomine Secretariorum: quibus tota res Societatis mani- 
pulanda concredatur, qui pro ratione oneris, quod supportabunt, 
pluribus debent instructi esse dotibus, ut pote
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a) Eruditio aliqua Universalis in his duobus Individuis spectari 
nec potest, nec debet, verum talia habeant requisita, quae scopum 
directius tangunt. Alter debet esse verus, bonus, et nativus Hun- 
garus expediti Sermonis et Calami, qui sermonem patrium, ad publi
cam notorietatem callent exactius, idque operibus jam publicae luci 
datis natum reddiderit; non tantum sermonem et dialectum, uni 
aut alteri Districlui communem calleat, sed in omnibus Regni par
tibus versatus sit. Plurium in ille linguarum praesertim modo vigen
tium notitia non erit absolute necessaria, vel ideo quod communi 
literatorum opinione, extranei saepe lepores, si Hungaris scriptori
bus familiares redditi fuerint, trahent eos vi quadam in cantatina 
ad extraneos idiotismos, naturae linguae nativae inproprios, in 
variis tamen eruditionis generibus peregrinus non sit, praesertim 
in iis quae ad polituram pertinent, utpote in Scientia' boni gustus. 
Ethica, Historia, et Poesi, quae potissimum Culturae et propaga
tionis linguae vehiculum est. Solers sit praeterea et industriosus, 
et quia' cum membris honoratioribus correspondentias fovebit, 
habeat Externum etiam characterem honoratiorem.

b) Alter Secretarius etiamsi exactam et Grammaticam Lin
guae Scientiam non habuerit, modo eam expedite loquatur et scire 
intelligat, sufficit. Linguas e contra cultiorum Nationum, scire intel- 
ligat; ex eruditis praeprimis Germanicam, Gallicam. Italicam, uti- 
nam et Anglicam. In bellis Scientiis, et quibusvis huic scopo Deser
vi turis apprime versatus sit,, in laboribus promptus et sedatus.

3°. Ili duo Secretarii, quorum prioritás modo non determina
tur, seligent sibi duos scribae qui ipsis in correspondentiis, Proto- 
collis ducendis, Typis correctura, et aliis occupationibus adjumento 
erunt, et immediatam a Secretariis dependentiam habebunt, mem
bra sero Societatis plane nullam, verum hi Secretarii erunt qua 
officiales Societatis, et pro annuo sibi concedendo Salario, nulli alteri 
officio, sed unice rebus Societatis manipulandis intenti esse debent.

4°. Secretarii hi deberent revidere in meditullio Regni, Pestini 
vel Budae, et praeter specialis quae ex post obtingent occupationes, 
laborabunt in editionibus librorum,Correspondentiis, Navalium col
lectionibus, Bibliothecae erectione et aliis similibus supra deductis.

5°. Status ille personalis localis, crescente fundo Societatis, cres
cere tandem et multiplicari poterit, et tunc se novius societas ipsa 
organisabit.

6°. Membra hujus Societatis ordinaria erunt, omnes in Hun
gária et Transylvania Literati, qui jam Hungáriáé suae literaturae 
specimine ediderant; niercedemque et suis ipsis operatis accepturi 
sunt; qui vero mereede aut renumeratione non indigent aut rem 
hanc literariam beneficio ditabunt; membra sunt honoraria.

7°. Nullus initio inter membra ordinaria selectus instituetur, 
verum Secretarii per Publica novalia, praesens Institutum toti Regno 
communicando; omnes, qui se sufficientibus ad cooperamdum viri
bus instructos censent, honorifice invitabunt, ad locum destinatum 
transmittant rogabunt; quibus transmissis et collectis.

8° Secretarii membra Honoraria et ordinaria, qui propius resi
dent, ad diem Statutum convocabunt, extractus transmissorum ope-

38Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói .  I I I .  kötet.
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rum praesentabunt; cumque congregatis Sociis, quae ex illis operi
bus serius, aut citius typis mandanda erant, dijudicabunt, de impres
sione congrua disponent; reliquis graviores momenti rebus ad gene
raliorem aliquem congressum relegatis. Denique

9°. Quum praevie nec omnia necessaria praeparamenta exacte 
deteminari, nec vero obices omnes praevideri possint; rem omnem 
Societatis, rerumque accuratam manipulationem, tres quutorve prio
res congregationes determinabunt.

III. De sumptibus necessariis.

Sicut ad promovendam rem literariam, omnes in regno lite
rati Calamo concurrunt, ita fundum etiam, pro hujus Societatis 
Subsistentia ex ejusdem laboribus, et operatis, ipsa Respublica pro
curabit. Duo ergo praeprimis circa expensas annotantur. 1° Solutio 
Statue Personalis, Secretariorum nempe et Scribarum, hujusque 
accessoria, 2° Praemium Sociis ordinariis, in renumerationem fati- 
giorum distribuenda.

1°. Hoc posterius primo loco discutiendum venit. Publicata jam 
modo praeattacto Societatis intentione, invitatisque honorifice omni
bus Literatis, imo collectis etiam Sociorum Scriptis operibus, et 
in revisionem in aliquo particulari concursu assumptis, id medio 
Excelsi Consilii R. Locumtenentialis, vel alio quocunque modo effi
ciendum veniret, ut praesens institutum singulis Comitatibus, Civi
tatibus et Districtibus separatas postas habentibus, tali cum recoin- 
mendatione notificetur, quatenus horum Communitates intentum tam 
salutare intantum promoveant, ut ex omnibus libris nomine Socie
tatis, nunc aut in posterum typis vulgandis, singula talis communi
tas aliquot exempla parato pretio coemat, mediocri quidem et leviori 
quam modo venduntur, libri neoexcusi, tali tamen ut exinde fruc
tus aliquod et lucrum ad Societatem redundet, singulas nempe Phi- 
leraS a Xr 2 si ita Comitatus mediocris extensionis 30, Civitates 
autem a proportione 10 exempla coemerent (tot enim inter suos 
concives levi labore distribuere possent) post tres quatuorve annos 
et fundus Societati suppetet sufficiens, et labor Auctorum etsi levi
ter, pro certo tamen praemiabitur: post primum ergo con
cursum statim Secretarii Numerám Philerarum singulis Comitati
bus et Civitatibus possent notificare, quae praenumerata librorum 
pretia' ad fideles Secretariorum manus transmitterent in adiumentum 
impressionis.

Crescente deinde fundo possent 20 et amplius Individua ex 
Scriptoribus Specialioris distinctionis, seligi, et annuo etiam sala
rio ditari; qui tandem essent membra Societatis Specialius ordi
naria.

2°. Quia vero Secretarii et eorum Scribae in loco residentes, 
in instanti salarisari deberent; hic jam ad munificentiam benefac
torum refugiendum est, qui jam (ut sub praeterita proximo Diaeta 
cum solatia experiri licuit) tam nobiles promissiones fecere, ut vel 
eorum medietas ad annue sustentandum hic depictum Societatis 
negotium sufficeret. Pro duobus nempe Secretariis praesertim si illi
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hospitio gr ami to provisi fuerint, annuatim sufficient fl 2000
Pro duobus s c r ib is .............................................. 600
Pro libris, novalibus ac aliis oocursariis . . . 300

Summa: 2900
Hoc Summa vix decimam partem exportat sumptuum in Plano 

Revaiano deductorum, quam si Patroni, et benefactores rei Litera- 
riae in commune bonum conferre; Comitatuum autem et Civitatum 
Communitates, ad dilationem fundi modalitate prodeducta adju
mento esse dignabuntur, praeter dubium sperabile est, quod Lite- 
raria hoc Societas, inchoatis feliciter rebus, ipsa se sustentabit.

Vay Abraham tervezete 1825-ből.1
P 1 á n u m a

a felállíttandó Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak.
B e v e z e t é s .

Tanúja vala Olasz Ország Felséges Uralkodó Királyunk’ 
örökre elfelejthetetlen jó Édes Attya a halhatatlan II-dik Leopold 
Császár és Király Fő-Kormányozói mély bölcsességének. Példája 
lehet ennek a Felséges elpihent halhatatlan Fejedelemnek Floren- 
czia Igazgatása minden jó Fejedelemnek ma, és a jövendő idők
ben is.

Minekünk a Végzések csak kis korig engedték Ötét, még is 
nyomai lesznek az Ö igen rövid Uralkodásának még a késő mara
dék előtt is. Bölcsen hányta Ö el minálunk is a jónak magvait 
jóltévő kezeivel s azok szépen csirádzanak.

1790-ben Sz. György Havának eggyik napján a jelenkorból 
a meszsze jövendőkre kilátó bölcsességgel Hazánk Királyi Fő- 
Kormány Székéhez így írt a halhatatlan Fejedelem: „Kívánja, 
hogy a Magyar Nyelvre, mint Magyar Országban kéttség kívül 
„Anyaira, nagy gond légyen, — és ugyan azért, ennek kimivelé- 
„sére és elterjesztésére kell minden figyelmét a Királyi Tanács- 
„nak fordítani kivált azon helyeken, hol az Országban többféle 
„Nyelvek vágynak szokásban.“

Későbben, az ugyan azon Esztendőben öszve hívott Ország- 
Gyűlésén, már látzottak szép nyomai, hogy az egész Nemzet a bölcs 
Fejedelemmel egy szempontból tekinti a Haza jövendő boldogsá
gára vezető eszközöket, soha több nem történt a megnemzetese- 
désre nézve mint 1790-ben az Ország-Gyűlésén.

Az akkor felébredett Nemzeti Lélek, hamar át élvén gyer
meki Esztendeit letapodván minden akadályokat mellyek növését 
hátráltatták, a Nemzeti Nyelvre nézve, legalább (hálá azoknak, 
kik azoknak Hőssei levének!) virágzó ifiúságára el juta.

Lehetett látni minden Ország-Gyűlésein az olta, melly nőttön

1 Az 1825/7-iki országgyűlés írásai, I. k. 270—9. lapjain.
38:
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nő azoknak számok a Hazafiak között, kik a Nemzeti Nyelv terje
désében, élő Nemzetiség terjedését, mint a Nemzet Életerének 
veréseit, úgy tekintek, s annak emelkedésében gyönyörködve lát
ták, hogy még meg nem hal a Magyar. —

De leginkább a most álló Ország-Gyűlésén lehetett azt nagy 
örömmel tapasztalnunk, melly közönségessé levének egész Nemze
tünk előtt a magok, mellyeket a Leopold bölcs Kormánya 1790-ben 
elhintegetett. — Egy Magyart se hallunk ma már szóllani, ki a 
Nyelv által terjedő Nemzetiség minél erőssebb megfundálását ne 
óhajtaná. Sőt, midőn ezen nagy Tárgy felett a Státusok Sz. András 
Havának 3-dik napján aggódva tanakodtanak, láttuk, hogy a 
czél felé való törekedés mindennek szívét egyaránt éleszti; láttuk. 
Csudalátás! — hogy a Magyar Nyelv segedelmére felkölt sírjából 
maga a Róma bájos ékesen szóllása is. — Nem lehet valóban a 
képzeletek világában is bájolóbb egységet képzelni egy Nemzet
nél, mint a mint megeggyezének minden Nyelven szólló Magyarok 
abban, hogy a Magyarnak Nyelvére nézve is mind inkább inkább 
Magyarrá kell lenni. De módot találni s ajánlani csak Gróf Szé
chényi István tudott, — A Nemes Gróf örökség szerint reá szállott 
nagy Lélekkel szép Földi örökségének egy Esztendei minden 
jövedelmeit az Édes Haza Oltárára létévé, olly véggel, hogy abból, 
s az ahoz járulandó áldozatokból állíttasson fel egy Nemzeti 
Tudós Társaság, melly a Nemzeti Nyelven virágzó Magyar Tudo
mányok, és Mesterségek által nevelje, és terjeszsze a Magyar Nem
zetiséget is. — Csillapodván a nagy tettre méltán felindultt 
Hazafiúi indulatok kebleikben, követték példáját a Magyar jó 
Grófnak Vay Abrahám, Gróf Andrássy György, és Gróf Károlyi 
György és a Gyűlésen kívül azok közzül a kik ott jelen nem való
nak megértvén a hasznos igyekezetei mások is.

S így valóságosulnak képzeletei néhai derék Révainknak s 
Hazánk több tudós Fiainak szinte 35. esztendők elmúlta utón. — 
A kik a Nemzet és Fejedelem akaratjára már 1790-ben a Magyar 
Tudós Társaságnak felállítását, de még talán korán sürgették. — 
S mint hogy akkor minden igyekezetek siker nélkül maradott, 
úgy látzott, hogy munkáikat haszontalanul tevék. — De nem, mert 
a mint most láthatjuk, kezdetek talán boldogabb Évkorunkban 
szerencsés véget ér. — Ezen példa is szépen tanít arra mindnyá
junkat, hogy a Haza Javára tenni kell; s annak amit teszünk 
idővel ha mint későn is szép gyümölcse lesz.

Beadtuk mi négyen a kik fentebb írva vagyunk Ö Császári 
Királyi Herczegségének, Nádor Ispányunknak esedező Levelün
ket, mellyben Ö Császári Királyi Herczegségének, hogy az álta
lunk czélba vett Nemzeti Tudós Társaság Protectorságát magára 
kegyesen felvállalni, azt születésében ápolgatni, s egy Országos 
Deputatiót, melly annak alkotó Rendszabásait velünk együtt ki
dolgozza kirendelni kegyesen méltóztasson — esedeztünk. — Addig 
is pedig míg a Deputatio ki rendeltetne, Ö Császári Királyi Her- 
czegsége intésére azon Tudós Társaság kiformálását tárgyazó 
gondolatimat ide feljegyzem. Költt Posonyban Sz. András Havá
nak 21-ik Napján 1825-ik esztendőben. Vajai Vay Abrahám m. p.
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E l s ő  C z i k k e l y .

Czélja a Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak.
A Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak czélja, a mint az a 

bevezetésben is egy pár szóval említtetett az: hogy általa Édes 
Hazánkban a Tudományok, és szép Mesterségek Édes Anyai Nyel
vünkön miveltetvén, így a szép Nyelv tökéletesedjen, és mind 
szélesebb szélesebb kiterjedést vegyen, a Nyelvnek pedig ezen az 
úton való tökélletesedése, és terjedése, viszont éleszsze és ter- 
jeszsze Nemzeti Tudomány oskodásunkal Nemzetiségünket is. — 

Megszámlálhatatlanok lehetnek valóban azon jó következé
sek, mellyeket ezen Intézet szerencsés megfundálása, az Édes 
Hazának jó fundamentummal Ígér. —

Nevelni fogja, ez Nemzetünknek a Külföldiek előtt is tekin
tetét, látván ebből, azok is, hogy a Hadakban eddig erős Magyar, 
már a Tudományok világában is szokott erejével és tüzes termé
szete szerint maga szép Nyelvén sebessen előhalad.

Meg fogja erősítteni, és gazdagíttaui a Nemzetet, e a szükség 
idején alkalmatosabbá fog tenni bennünket, a Királyi és Haza 
Oltárára teendő áldozatok megtételére. — Mert a Nemzeti Tudo- 
mányosodás megkönnyül az által, hogy ahoz minden Magyar 
Nemzeti Nyelvűn is eljuthat; mert elterjedvén a Nemzeti Nyelv, 
ezen az oldalon is fog eszközlődni a Nemzet Egysége, melly ismét 
mennyire nevelné a Nemzet erejét, annyira meg van már mutatva, 
hogy abban többé kételkedni sem lehet. —

Szükségesnek vélem még is az elmultt időkre, és a jelenvaló 
korra viszsza, és széjjel tekinteni ezen szempontból. —

A Görög Pythagorás, s azon régi Nemzetnek első Philo- 
sophussai jól beszélték az Egyiptomi Nyelvet, mellyen a Tudomá
nyokat titokba mérítették, — s azok az egynéhány nevezetesebb 
Görögök, kikkel ezek ismét a Czeremoniák titkai alatt azokat köz- 
lötték Görög Országba is, birtanak az Egyiptomi Bölcsességgel, 
de nem volt Görög Bölcsesség Görög Országban mind addig, míg 
a kimiveltebb Görög Nyelv alkalmatossá nem leve, által adni az 
Egyiptomi Bölcsességet a Görög Nemzetnek is.

így az első Római Tudósok bizonyosan jól ismerték Görög 
Nyelven a Görög Országi Tudományokat, de a Róma Bölcsessé
gét még is csak a Deákul írt Cicerók, Senecáli, Pliniusok s a t. 
Munkáiban csodálhatjuk.

Európában is, kivévén némelly idő szakaszokat, majd min
dég voltak Tudós Férfiak, de a Tudományok csak egynéhány em
bernél, s azoknál is Szent titkok leple alatt tenyésztek. — Idegen 
volt a Nyelv, mellyen a Tudományok ösméretére csak nagy mun
kával lehet© eljutni, azért a Nép nagy csoportja egészszen tudat
lan vala, — ennek setét tudatlansága pedig nem engedte a Nem
zeti erők kifejlődéseit, megakadályoztatta a Nemzeti Jóllétei, és 
boldogság virágozását, míg végre — át törvén az Angol, Francz, 
Német, s Olasz föld Tudós fijai, a régi Előítéletek korlátjait, a 
Tudományokat Nemzetiekké tenni elkezdek, Nemzeti Nyelveiken 
kezdvén azokat mivelgetni. — Sebessen elkezdettek a Tudományok
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azon Országokban azonnal terjedni; mert a jól ösmért Nyelven 
könnyű volt mindennek azoknak birtokához eljutni; mert már 
szabadon állottak mindenek előtt a Kútfőhöz vezető útak, a kik
nek vágyások volt azokból merítteni, — s így a Tudományok át
mentek hirtelen a mezei Gazdaságba, a kereskedésbe, s a Polgári 
Jóllétei minden ereibe, s csak hamar hatalmasok, virágzók, s bol
dogok levének azon szerencsés Országok. —

Minékünk is voltának már régen Sidó, Görög, de kivált 
Deák Nyelven Tudós Férfíaink; — Sőt közelébbi időkben voltak, 
kik az Európai pallérozott Nemzetek Litteraturájival is ösmere- 
tesek valának. Meg kell azonban vallanunk, hogy a Tudományos 
ösméretek nálunk is szembe tűnő kiterjedést azolta kezdenek leg
inkább venni, miólta 1790-től fogva a Nyelv inkább miveltetvén, 
a Tudományok is a Nemzet minden rendű lakossaira inkább szét 
áradoznak. — Mentül nagyobb előmeneteleket teszen tehát az Édes 
Anyai Nyelv, Hazánkban a Tudományok is annál inkább 
Honiakká lesznek általa.

M á s o d i k  C z i k k e l y .

Foglalatosságai a Tudós Társaságnak.

A fent előadott Czélokból önként folynak a Nemzeti Tudós 
Társaságnak Foglalatosságai. — Nagyok azok, és az egész Társa
ságnak minden, bár idővel melly nagy számmal lehető Tagjait is 
foglalatoskodtathatják. — Feljegyezem a nevezetesebbeket lehető 
rövidséggel pontonként: —

1.) A Nyelvnek Mivelésével.
Foglalatoskodnak tehát a Túdós Társaság Tagjai mindenek 

előtt a Magyar Nyelvnek tökélletesíttése, és gazdagíttása körül,— 
e végett a régi Magyar szavakat és beszéd formáit a két Testvér 
Haza minden részeiből gondosan öszve szedegetik, azokat meg- 
rostálgatják, megállapítják. — Mulhatatlanúl szükséges szavakat 
nagy mérsékléssel s okos gyökereztetéssel formálgatnak.

Ezen, és ehez hasonló több előkészületek után, készíttenek 
egy tökélletes Magyar Grammaticát, s egy minél gazdagabb gyö- 
kereztető Szótárt, s ezeknek ismét külömb külömb haszon véte
lekre, külömb külömbféle kihúzásait.1

2.) Tudós Munkák készíttéseivel.
A Nyelvnek a Tudományokkal együtt való elterjedése végett 

foglalatoskodnak a Tudós Társaságnak Tagjai mindenféle mun
káknak írásával. — Legelébb is pedig a már Görög, Deák, Anglus, 
Franczia, Német, Olasz Nyelveken meg lévő derekabb munkáknak 
Magyar Nyelvre való által tételével, — később pedig majd nagyobb

1 T. i. kivonatait.
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készülettel tulajdon elméik szüleménnyeivel gazdagíthatják, s 
fényesíthetik Litteraturánkat.

A Tudományok pedig, mellyekkel a Tüdős Társaság Tagjai 
foglalatoskodnának, lennének: — kivévén a Theologiát, melly az 
Ecclesiák bölcs gondviselése alatt miveltethetne, a Tudományok 
nagy világában lévő, minden névvel nevezhető Tudományok, 
minthogy azonban a dolgok helyesebben lehető folytatások végett, 
más Európai Tudós Társaságok példájókra is, azokat egy nehány 
fő osztályokra lenne szükséges elosztani, valamint szinte a Fő 
Osztályok alá viszont minden Tudományokat elrendelni. — Azt a 
környülállásokhoz képpest következendő módon tehetnénk: —

Fő O s z t á l y o k .
1. ) Philologia.
2. ) Philosophia.
3. ) Mathesis.
4. ) Physica.

Philologiai Osztály.
Ezen Osztályban, előre bocsájtván a Grammaticát, helyet 

fognának a szép Mesterségek, a Poesis, a szépnek Tudománnyával 
és az Ékesen szóllás Mestersége.

Ide tehetnénk még a Históriát, Geographia Civilist, Statis- 
ticát, az Archeológiát, mellynek ismét részei a Nummismatica, 
Heraldica, Diplomatíca, Genealogia.

Ide tartozhatnának még a Musika, Képfaragás, Festés, Raj
zolás Mesterségei is. —

Philosophiai Osztály.
Ezen Osztályhoz tartoznának, a Theoretica, és Practica Philo

sophia minden részei, névszerint: a Logica, ez az Emberi böl
csesség templomait felnyitó kulcs; Ontológia, Cosmologia, Psycho- 
logia, Theologia Naturalis és Ethica, valamint szinte a Jus 
Naturae is s az ezzel szoros kaptsolatban lévő Jus Publicum, — 
sőt Jus Privatum is.

Ide kellene még tartozni a nevelés szép mesterségének is, 
mellyre édes Hazánknak oily nagy szüksége vagyon.

Mathesisi Osztály.
Magában foglalná ez az Osztály a Mathesisnek mind két fő 

Osztályait, úgy mint a Púra és Applicata Mathesist, mellyek 
közül az első állana az Arithmetikából, Algebrából, és Geometriá
ból; — a második pedig a Mechanicából, Hydrostaticából, 
Hydraulicából Aerometriából, Aeroetaticából, Asztronómiából, Chro- 
nologiából, Geographia Mathematieából, Gnomonicából, Pyroteehni- 
cából; végre pedig mind két féle úgy mint Civilis és Militari« Archi- 
tecturából.
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Physical Osztály.

Idő tartozna a Természetet gyönyörködve és bölcselkedve 
visgáló ama szép. és nagy Tudomány, egész nagy kiterjedésében,, 
tudni illik a Physica.

H czzá tartozna a Természet és Orvosi Tudomány s minden Ter
mészeti Tudományok is. —

Ide lehetne igen hellyesen rendelni az Oeconomiát. és a 
Kereskedés Tudománnyát is.

3.) A kijött Munkák megrostál (jutásaival.

A nyomtatásban közre bocsájtott, vagy a Tudós Társaságnak 
béadott, avagy annak üléseiben felolvastatott kissebb, és nagyobb 
Munkáknak, már azok akár jutalom kérdésre akár a nélkül, akár 
a Tudós Társaságnak Tagjai, akár pedig más akár ki által dol
goztattak; okos kémélléssel, de egyszersmind komoly igazságos
sággal leendő megrostál gatásai is nevezetes foglalatosságát fogja 
tenni a Tudós Társaságnak valamint szinte a

4.) Hasznos Kéz Íratok felkeresései, béjelentései, s közre bocsátása.

Gyakran történik a meg, hogy ollyan derék munkák, mellyek- 
nek közre bocsáttása, az egész olvasó közönségre, nagy követke- 
zésű lehetne, rejtve hevernek, vagy azért, mert Irójok a világ 
eleibe fellépni szemérmesen átalja, vagy pedig mivel a nyomta
tásnak, költségeit csekélyebb tehetségéi nem viselhetik, az illyen 
munkákat tehát a hol csak találtathatnak, igyekezni fognak fel
keresgetni a Társaság Tudós Tagjai, s azokat véleményeikkel 
együtt a Tudós Társaságnak bemutatják, s ha a Tudós Társaság
nak is helyben hagyását megérdemlik, a Directorium is a reá 
szükséges kölcségeket kirendeli, kinyomtattatják. Természetessen 
ide értem, a melly áltáljában minden nyomtatványaira nézve is 
érte tik a Tudós Társaságnak, hogy a nyomta tandók mindenkor 
meg fognak visgáltatni a Királyi könyv visgáló Pérjfiu által is, 
valamig a Könyv-visgálás Hazánkban fen fog állani.

5.) Jutalom kérdések feltételei.

Sok függ valóban a Jutalom kérdéseknek a, szükséghez képest 
á czólnak minél inkább megfelelhető módon való kidolgozásától. 
A környülállások határozzák azt mindég meg, micsoda kérdések 
megfejtése volna leghasznosabb, s ha azok bölcsen feltétetvén, 
szerencsésén is megfejtethetnek, nem lehet előre csak hozzá vetve 
is megállapítani, melly nagy hasznoknak lehetne az szülő Annya. 
Valóban ezen foglalatosságra tehát nagy figyelemmel kell lenni. 
Úgy végre a
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tí.) Jutalmok kiosztagatására.

Tagadhatatlan lévén az, hogy a Tudományok is, ha a haszon 
reájok harmatozik, szembetűnő képpen gyarapodnak. Bámulni 
lehet azt, hogy a Magyar Litteratura, ámbár munkássait jutalom 
helyett veszteség követte is, még is valóban rendkívül sebes elő- 
íneneteleket teve. Mit reménylhetiink a Lelkes Hazafiaktól, ha 
ezentúl a dísz mellett hasznot is arathatnak, szép, de terhes 
pályájokonH — Fő foglalatossága lész tehát a Tudós Társaság
nak a Nemzeti Litteratura előmenetelét, a Fundus mindenkori 
erejéhez képest minél nagyobbra elhatározható jutalmokkal 
ébreszgetni, s elősegélleni.

H a r m a d i k  C z i k k e l y ,

Alkotó Tagjai a Nemzeti Tudós Társaságnak.

P r o t e c t o r .

Mind magas Királyi születése, s állása, mind Magyar Nem
zetünk eránt annyi szerencsés Esztendők lefolyta alatt, miolta jó 
Királyunk akaratjából Nemzetünk védő Angyala leve, minden
kor hathatósan megbizonyított kegyes hajlandósága, mind pedig 
végre ritka bölcsessége, s a Tudományok és szép Mesterségek 
eránt égő hathatós szeretete’ elgondolása Ö Császári Királyi Her- 
czegsógének, Hazánk Nádor Ispánnyának, a legszebb remények 
között úgy könyörögtet bennünket a Magyarok hatalmas Istené
nek: Tartsd meg Isten mi nekünk, hogy Nemzeted Tudományos 
Intézetének sok Esztendőkig lehessen Protectora

Fő H e r e z e g  Jó s é f  N á d o r  I s p á n y u n k  ! ! !
Több alkotó Tagjai a Tudós Társaságnak négy rendre osz

tatnának. e következendő képpen:
a) A Directorok.
b) A Tudós Társaság’ rendes Tagjai.
c) A Tudós Társaság’ rendkívül való Tagjai.
d) A Cselédek.

A D ir  e c t  or ok.

Ezek most egyszer legelőször választatnának az Ország- 
Gyűlése által a dolgok folyamatjának rendi szerint. — Azután 
pedig ha a halál egynek a helyét kiüresíttené az életben meg- 
maradottak az első Ülésekben okvetetlen válaszszanak helyébe mást 
szabadon, még pedig olly móddal, hogy ha az első sorozással 
7 golyóbis egyre sem esett, akkor azon két Férfiak, kikhez leg
többen hajlónak, tekintessenek Candidatusoknak, s másodszor a 
kettő felett két felé votisálva, a kinek eggyel több lészen száma, 
az elválasztatott·
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P r a e s e s .

Ugyan ezek a Directorok, s ugyan csak a most leírtt mód 
szerint választanak magoknak minden Esztendőben Praesest is.

NB. Hogy ha a második votisáláskor is a votumok éppen 
egy formán állanának, akkor a Protector a kettő közül eggyet 
választ bölcs tetzése szerint.

Rendszabásai a Directoriumnak.
A Directorok választathatván az Ország’ három elsőbb Stá- 

tussaiból, ezek semmi fizetést nem vésznek, hanem a Király és a 
Haza Javára becsületből szolgálnak nagy örömmel és készséggel.

Öszve jönnek minden Esztendőben rend szerint egyszer, rend
kívül való esetekben a Protector’ parancsolatjára többször is.

Egybe jövetelek után eggyütt lételek egyszerre hét napok
nál tovább nem fog tartani.

A Praeses, a ki a Directorium végrehajtó hatalma lészen, 
abban az Esztendőben, mellyben Praesidiuma tart, okvetetlen és 
szakadatlanul a Tudós Társaság’ állandó helyén fog lakni, s azt 
kis időre is csupán a Protector engedelme mellett hagyhatja el.

Ezen Praeses előlülése alatt tartott Üléseikben fognak tanács
kozni a Tudós Társaság Fundussának mindenféle környülállásai 
felett, mellyek azt akár active, akár passive érdekelhetik a 
12 Directorok.

Minden Esztendő végével tudósíttani fogják a Tekintetes 
Nemes Vármegyéket a Fundusnak miben léte felől, és azon elő
menetelekről, mellyeket abban az Esztendőben a tzél felé tettének.

Meg fogják határozni a fundus erejéhez képest a Jutalom 
summákat, s azokat ismét azon Tudós Férfiak közül, kik minden 
Jutalomra a Tudós Társaság által praesentáltatnak, egynek oda 
ítélik. —

Mindenféle kérdésnek, a szükséges discussio után leendő meg
állapítása, golyóbisokkal leendő voksolás által fog megtörténni.

A Tudós Társaságnak rendes Tagjai.

Ezek most legelőször a Fundus erejéhez képest elválasztat
nának, a Philologia Osztályra, mint a melly a Társaságnak fő 
czélja elősegéllésére leginkább fog dolgozni, — hatan, a többi 
Osztályokra pedig ketten ketten, és így a négy fő Osztályra tizen- 
ketten a Directorium voksaik által, idővel pedig a Fundussal ezek 
számának is nevelkedni kelletvén, minden rendes Tag elválasztá
sában voksa lészen a Directoriumon kívül minden rendes Tag
nak is. —

Rendszabásai a rendes Tagoknak.
Ezek már választathatván minden külömbség nélkül, minden 

Magyarul tudó Tudósok közül, sorsak külömbözőségéhez képest 
külömbféle hivatalokban is lehetnének; mint rendes Tagjai a 
Tudós Társaságnak bizonyos alább megnevezendő tisztességes
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rendes fizetés mellett, melly a Directorok által fellyebb is emel
tethetne idővel, kötelesek lésznek

Minden Esztendőben legalább egyszer az alább megírandó 
helyen és időben megjelenni, és legalább három hetekig Gyűlései
ben a Tudós Társaságnak tanácskozni.

A béadandó Jutalom munkákat, mellyek hozzájok eleve ki 
fognak küldettetni, recenseálni, s a Gyűlésekre reeensióikkal és 
opinióikkal béa'dni.

Szorgalmatosán megolvasgatni más egyébb újonnan kijött 
Magyar Munkákat is, s azokat a mennyire reá érhetnek, recen
seálni, s a Tudós Társaságnak béjelenteni.

A Jutalom kérdésekre dolgozott munkák közűi, a két leg
szerencsésebben írtt munkákat voksolással megállapítják, és a 
Directoriumnak bémutatják, valamint szintén meghatározzák, 
szintén úgy az azon Esztendőben kijött legjobb egy pár munkát is. 
Mind ezek pedig történnek az Anniversalis nagy Gyűlésben. De

Midőn csak módjokban eshetik, megjelennek a mindenhéti 
kissebb Gyűlésekben is, s elősegíttik a Tudományos kereskedést.

Titoknokja a Tudós Társaságnak.
Választani ismét ezek közűi kellene a Társaság Titoknokját, 

a kinek ismét alább meghatározandó, és már ez egy egész embert 
kívánván rendes Tagi fizetésén felül is, tisztességes fizetése mel
lett kötelessége lészen

Eendben tartani a Tudós Társaság’ Jegyző-Könyveit, s min
den írásait. —

Bévenni a Postán, vagy más úton érkezhetett Leveleket, és 
munkákat, s azokat ismét azon Osztály Tudós rendes Tagjainak, 
mellyhez a Munka tartozik, megküldeni — a Gyűlésekben pedig 
referálni rend szerint.

P e r c e p t o r .
Választani kell még a 12 rendes Tagon kivűl egy Perceptort 

is, a ki szinte illendő fizetés mellett a Tudós Társaság Massáját 
rendben tartaná, a hévenni valókat idejében bévenni, a nagy dol
gokban a Directorium, a kissebbekben pedig, de csupán 500 C. Rft 
erejéig a Praeses írott assignátiója mellett, ki is adná a kiadan
dókat, számadásait olly rendben tartaná, hogy azokat a Praeses 
minden órában tetzése szerint visitálhassa — végre pedig számadá
sainak minden Esztendő végével okvetetlen revideáltatni kell. *—

Becsületből való Tagok.
Minél nagyobb számmal lehetne ezeket választani, s ezekből 

választatnának idővel viszont a Rendes Tagok. Voksok mind a 
nagy mind a kis Gyűlésekben lenne, de fizetések nem, mentül több 
érdemeket szereznének ezek magoknak a Litteratura körűi, annál 
több volna az ok, hogy rendes Tagoknak választassanak.
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T s e l é d  ek.
Múlhatatlanul szükség' volna utoljára következendő Cse

lédekre:
Egy Ház Mester Portás,
Két Inas, és
Egy Ház szolgára. —

N e g y e d i k  C z i k k e l y .
Állandó Helye és Épülete a Tudós Társaságnak.

Sok igen fontos okoknál fogva Pest lenne, a hol a Tudós 
Társaság legczélarányosabban állíttathatna fel. — Elhalgatván 
egyebeket, ott a Protector ápolgató kegyes tekintete előtt lévén 
szüntelen, leginkább tenyészhetne. — Pest nagy Várossaink közzül 
leginkább közepén van a Hazának. — Ott vágynak a Dicasteriu- 
mok és az Universitas, és így a két Városban legtöbb Tudós 
Magyarjaink is ott vágynak egy helyben — de mindenek felett, 
ott van a hasonlóan Széchényi lólekből született nagy Könyv-Tár 
s Musaeum, melly a Társaságon, és a mellyen a Társaság kölcsö
nösen segíthetnek — valóban, e nélkül ennek megszerzése tenné a 
legnevezetesebb kölcségeket, mellyeknek viselése a fundust igen 
meggyengíttené, ha egészlen ki nem meríttené is.

Épület je a Tudós Társaságnak.
Óhajtani kell, hogy e végre egy állandó alkalmatos épületet 

nyerhessünk, addig mind az által Árendába is lehetne egy Épüle
tet bérleni, következendő felvigyázással:

Nem volna szükséges, hogy az a Város Fő Uttzáiban legyen, 
sőt tisztességes, de, csendessebb helyen még kívánatossabb lenne-

Mulhatatlanúl kellene az Épületben találtatni egy nagy, és 
egy kisebb Palotáknak1 mellyekben a kisebb és nagyobb Gyűlé
sek tartathatnának.

Egy tisztességes több szobákból álló lakás a Titoknoknak, — 
e mellett egy tágas Archívum a Levelek és Jegyző könyvek 
számára.

Továbbá a Társaság Perceptorának illendő lakás és egy Cassa 
szoba.

Kívánatos dolog volna még, ha a Pesten nem lakó Rendes 
Tagoknak, midőn azok Pestre béjőnnek, egy egy szobát adhatnánk.

Végre pedig a Cselédeknek is lakás.

Ö t ö d i k  C z i k k e l y .
A Társaság Ülései Rendje.

A nagy Palotában tartatnának a Társaságnak Anniversalis 
nagy Ülései, — rendszerint elkezdődnének Augustus 10-dik Nap
ján, és tartatnának folyvást három hetekig — a Társaság minden

1 T. i. terem.
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rendes Tagjainak már 9-dik Augustusban békell magokat a 
Director Praesesnél jelenteni. — De a Directorium Ülései, csak 
24-dik Augustusban kezdődnek és két napokig tartanak, a nagy 
Gyűlésekben olvastatnak fel legelébb is az arra az Esztendőre ki
tett Jutalom kérdések, azután rendre a kérdésekre béjött munkák 
az Osztálybéli Rendes tagoknak azokra tett reflexióiikkal, és 
opiniójikkal; — azután voksolással megállapíttatik, mellyik két 
munka ütött ki legszerencsésebben, és azok a Jutalom meghatáro
zás végett a Directornak praesentáltatnak. — Azután megvisgál- 
tatnak az abban az Esztendőben kijött könyvek, s ezek közül is a 
legjobb kettő voksokkal megválasztatván, jutalomra a Directo- 
ciumnak proponáltatnak, továbbá pedig elő vétetnek az ollyan 
kéziratok, mellyeknek készítői abban az állapotban, hogy azokat 
kinyomtathassák nincsenek, a nyomtatást pedig nagyon meg- 
érdemlenék, s ezek is a Directoroknak bémutattatnak; — végre 
pedig mind ezekre a Directorok a magok Üléseikben a Jutalma
kat elhatározván, azok minél nagyobb Pompával Ö Császári 
Királyi Fő Herczegsége a Nádor Ispány mint Protector által 
ki osztatnak.

NB. A Tudós Társaság minden Üléseiben is lesz helye és 
Votuma a Directoroknak is.

A kissebb Palotában ismét minden héten tartatnának a 
Kissebb Gyűlések, egy napon rendszerint a Praeses Előlülése 
alatt, de tetzése szerint a Praesidiumot ebben a Gyűlésben által 
adhatná a Tudós Társaság jelenlévő legidősbb rendes Tagjának 
is, — ebben minden apróbb feltételek, kissebb gyönyörködtető 
munkátskák, mindenek felett pedig a Tudományos Újságban ki
adandó munkák és recensiók olvastatnának fel, mellynek 
redactióját örömmel által adná reményiem a jó Hazafi Trattner 
Ur, s ennek felolvasásai s az ezek felett tartandó beszédek által 
feltartatna a Litterarium Commercium szüntelen.

H a t o d i k  C z i k k e 1 y.
Fundussa a Tudós Társaságnak.

Ez egyedül az eddig tett tetemes áldozatokból, és azokból, 
mellyeket a hív Magyarok, Nemzetek eránt lankadást nem ösmérő 
hív buzgóságoktól s Nemes Nagy Lelküségektől méltán reményi
hetünk, állanak. — Valóban egy Nemzete is alig van Európának, 
mellynek több hatalmas Fiai volnának, mint Édes Hazánknak; — 
gondolni sem lehet tehát, hogy ezek szűkülni engednék a közönsé
ges jó Édes Anyát, mellynek olly sokat köszönhetnek; — kivált, 
midőn bölcsen áltlátják azt is, hogy a mit e nagy czélra feláldoz
nak, azt csak Kamatra adják a Hazának maradékaik számára, 
mert elterjedvén a Tudományosodás. az ez által elő segéllett 
Nemzeti gazdagodás viszsza fogja fizetni megnőtt Jövedelmekben 
kamatostól azt, a mit most a Haza oltárára nagy Lélekkel le
tesznek.

Minthogy azonban az elkezdett inűvnek legjobb magában 
letenni az örök tökélletessedésnek magvait, jónak vélném, ha a
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Capitalisok interesseinek Ve része mindenkor a Tőke pénz öregbé- 
tésére elocáltatna, és csak Ve része költetne el.

De lehetne még· talán könyörögni ö  Felségének a Társaság 
részére könyv-nyomtató privilégiumért is, — melly ha resorvál- 
tatna, ennek jövedelme is mindenkor Fundusúl szolgálhatna.

H e t e d i k  C z i k k e l y .
A K ö l c s é g e k n e k  F e l v e t é s e .

Az előre ellátható és az Intézet első kezdetéhez alkalmaztatott 
Köleségek, de a mellyeknek a Fundus nevekedésével szinte vég- 
hetetlenül nevekedni kellene, lennének körül belől a követke- 
zendők:

a) Rendes állandó fizetések.
b) Jutalom kérdések Summái.
c) A legjobb két Magyar Munka Jutalma.
d) Rendkívül való Segedelmek.
e) Elegyes Kölcségek.
f) Hasznosnak ítéltt kéziratok kinyomtatásai.

Rendes állandó fizetések.
A rendes fizetések állanak következendőkből:
1. A 12 Rendes Tagnak egynek egynek 400. Rfkat.

számítván ezüstbe ..................................................................... 4800 fi.
2. A Titoknoknak a fent most mint Rendes Tagnak

kitett 400 forintjain kívül mint Titoknoknak ................. 600 fi.
3. A Perceptornak summásan ......................................  600 fi.
4. A Portásnak ..................................................................  200 fi.
5. Két Inasnak 75. forintjával ......................................  150 fi.
6. A Ház Szolgának ............................................................ 50 fi.

Jutalom Kérdésekre.
Minden osztály részére legalább is két kérdésekre, 

eggyikre 600, másikra 400 forintokat tenne ez ..................  4000 fi.

A legjobb két Munka Jutalma.
A legjobb két Munka Jutalma per 1000 fi.....................  2000 fi.

Rendkívül való Segedelmek.
Szerencsétlenül elbetegesedett Tudós Férjfiak; — 

Elholtak elmaradott özvegyeinek, elszegényedett, vagy 
nagy Találmányok körül foglalatoskodó derék Mester 
Embereknek, mezei Gazdáknak rendkívül való felsegéllé- 
sekre; szükségesnek látott tudományos utazások megtéte
leire; hasznos kéziratoknak kinyomtatására, egy esztendő
ről másra is öszve gyüjthetvén, esztendőnként legalább is 3000 fi.
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Elegyes Kölcségek.
Ezek lennének körül belől következendők:

1. Ház bér .................................................................  4000 fi.
2. Ház fent tartása, Paloták provisiója ...............  400 fi.
3. Posta kölcség ...........................................................  1000 fi.
4. Előre nem látható apróságokra ...................... 500 fi.

Summa 19.300 fi.
A Summának V« része, amellyet a fundus öregbí

tésére kellene Esztendőnként fordíttani tenne az első
Esztendőben ......................................................................... 3.217 fi. 40.

És így az egész Summa, mellyre az első Eszten
dőben szükség volna, tészen ..........................................  22.517 fi. 40.

6.

Besúgó jelentések a magyar tudós társaság alapításáról.
a) Y 1 besúgó jelentése Sedlnitzkyhez 1825 nov■ 5-én.3

Az országgyűlés hazafias irányzatát jellemzi a nov. 4-i3 kér. 
ülés. Egy megyei követ (nevét nem ismeri) tüzes beszédben fejte
gette a magyar nyelv fejlesztéséinek szükségességét, mert a nemzeti 
nyelv és viselet elhanyagolása a nemzet létét is veszélyezteti. Aján
lotta egy magyar nemzeti akadémia megalapítását a magyar nyelv 
ápolására. Az alap egybegyűjtésére aláírást kellene megnyitni, 
maga 5000 irtot ajánlva e célra. A borsodi alispán erre 50 ezer frtot 
ígért, majd sok nemes 5—10 ezeret. A következő felszólaló, Nagy 
Pál nagyon kikelt a hazafiatlan mágnások ellen, (mert addig még 
egy sem adott erre a célra), hogy az ország zsírját szívják, pénzüket 
asszonyokra és kártyára pazarolják, de az országnak semmit sem 
adnak. Ezután gr. Széchenyi István szólalt fel, székre állva azt 
válaszolta, hogy Nagy Pálnak igaza van, vannak ilyen mágnások, 
de vannak hazafiasak is és a maga részéről egy évi jövedelmét, 
200 ezer frtot ígért. Követte őt gr. Károlyi György, egyszersminden- 
korra 2500· frtot és évenként 1000 frtot ígérve, majd1 Barkóczy 
50.000-et ajánlott, úgyhogy mások követve a példát, 500 ezer frtos 
alap gyűlt egybe. A besúgó szerint az alkotmány értelmében az 
iskola alapítása kir. jog és így meg lehet akadályozni a tervet, de 
nem volna tanácsos, mert nagy elkeseredést szülne.

b) Z. Z.4 jelentése 1825 nov. 10-éről.5
Gr. Anidrássy György ügyes, eszes, erkölcsös és vagyonos 

fiatalember. Megyéje azért küldte őt követnek, hogy tapasztalatokat 
szerezzen. Az országgyűlésen az ellenzékhez csatlakozott; a kér. ülé- 1 2 3 4 5

1 Yung.
2 Pol. Hofstelle, 1825. év, 8219. sz.
3 Téves 3-i helyett
4 Steinbach Ferenc pesti jogigazgatósági ügyvéd.
5 Pol. Hofstelle, 1825. év, 8414. sz.
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seken már többször beszélt hazafias és ellenzéki szellemben; Szé- 
chenyi példáját követve, a magyar nyelv terjesztésére 10 ezer frtot 
ajánlott. Viselkedése feltűnő, mert követtársa jó érzületet tanúsít. 
Andrássy szorgalmasan jár a Kaszinóba s ezen a fiatal mágnások 
hazafiakká és a nemzeti nyelv védőivé képzik magukat. Ha elő
léptetnék az eperjesi kér. tábla tiszteletbeli ülnökévé, érzülete talán 
megváltoznék.

c) Ferstl Leopold főkomisszárius jelentései (a besúgó jelentések
alapján).1

Nov. 5. A kér. ülésen tett ajánlások a Reuniót1 2 felélénkítették. 
Ezen az estén sok mágnás, kb. 14 ellenzéki követ jelent meg. Szé
chenyi kijelentette, hogy a kér. ülésen több szónok panasza az ország 
nagyjaira a nemzeti nyelv iránt való nemtörődömségük, hanyag
ságuk miatt érzékenyen érintette és ajánlatának megtételére sar
kallta. Ajánlatát nagylelkűen barátja gróf Károlyi György is 
követte, Károlyi István is ad 20 ezeret, Batthyány János 10 ezeret, 
Fálffy Ferenc pedig kijelentette, hogy jószága zárgondnokság 
alatt lévén, nem járhat el hasonlókép, csak évi 1000 frtot ajánl, de 
a zárgondnokság helytelen eljárása miatt 200 ezer frt veszteség 
fenyegeti, ha a rendek az igazságtalan kancelláriai parancs meg
változtatását elősegítik, ezt a 200 ezeret is az Akadémiának adja. 
B. Brüdern József megjegyezte, hogy fontosabb volna a kereske
delem felélesztése és csak aztán kellene a magyar nyelv művelé
sére gondolni, helyesen tennék az ajánlók, ha a tudóstársasági 
terv nem létesülhetne, ajánlatukat kanálisok, utak és hídépítésre 
fordítanák és ebbe bele is egyeztek. Gr. Illésházy István a heves 
beszédekkel és az időelőtti ajánlatokkal nem volt megelégedve, 
azért nem is ajánlott.

Xο V. 7. A magyar nyelv kiképzésére és terjesztésére tett 
ajánlatok fölötti lelkesedés még tart, különösen a Reunióban 
(Széchenyi, Károlyi clubjában) remélik, hogy Károlyi Lajos 
20 ezer, Esterházy Vince ugyanannyit, Lángi Zichy 15 ezeret ad.

Nov. 8. A Reunióban 15 névtelen tervezetet olvastak fel a 
magyar nyelvképzés és terjesztés módjairól, amelyre a tett aján
latok fordítandók volnának és a megjelentek ezen javaslatokat 
megbeszélték. Némely javaslat az írók jutalmazását, mások tudo
mányos akadémiát, egyesek Adelung-rendszer alapján kidolgozott 
szótár készítését, többen különböző tudós társaságokat javasoltak, 
de végül nem tudtak határozni.

1826 február 27-én délután az országos deputatio ülést tartott 
az akadémiai planum kidolgozása tárgyában. Először is felolvasták 
az 1811. évi múzeumi tervet, hogyan lehetne a tudós társaságot 
ezzel egybekapcsolni. Hosszabb vita után kiderült, hogy

1 Bécsi áll. levéltár. Ungarn. Comitialia, 415. sz. Gehorsamster Kapport 
uiber die während des gegenwärtigen Landtags bis nun bekannten Privat- 
Versammlungen.

2 így nevezték Széchenyi és Károlyi pozsonyi klubját.
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1. a főalapítók (Széchenyi, Vay, Andrássy és Károlyi) aján
latukat csakis a magyar nyelv kiképzésére akarják fordítani,

2. hogy ezt a tudós társaságot a múzeummal nem akarják 
összekapcsolni,

3. hogy az alapítványok főfelügyeletét csak a magyar hely
tartótanácsra akarják bízni.

Elhatározták azt is, hogy a legközelebbi bizottsági ülésen 
Vaynak kidolgozott tervét átnézik; hogy minden egyes ponthoz a 
deputatio megjegyzéseit hozzáfűzik, mert így kitűnik majd, hogy 
a magyai- nyelv kiképzése mellett lehet-e a magyar nyelv terjesz
tését eszközölni, vagy hogy ez utóbbi célra külön tervet készít
senek-e.

t .

Az 1825—7-iki országgyűlésnek a magyar tudós társaságra 
vonatkozó ira ta i.1

ai) Praeferentialia Statutum et Ordinum
Eegni Hungáriáé, Partiumque Eidem adnexarum Gravamina et 

humillima Postulata.2

57. Inter haec propagationem, atque Culturam Lingvae Natio
ri alis tangentia Consilia Sua, intellexerunt Status et Ordines a 
Deputato Comitatus Posoniensis, quod Comes Antonius Aponyi, 
notabilem suam Bibliothecam actu Viennae existentem in Regnum 
hocce, signanter autem ad Civitatem Posoniensem ea lege inferri 
disposuerit, ut eadem posthac, usibus publicis libere pateat, quam 
praeclaram, et in bonum ac decus Patriae directam oblationem, 
velut gratitudine Regnicolarum dignam,3 pro serae posteritatis 
memoria, Comitiali Diario inferendam, Status et Ordines4 deter
minarunt, vix autem quod laudabile hocce factum secuturis tem
poribus transscribendum decreverint, protinus nova enunciandae 
publicae gratitudinis surrexerunt argumenta! dum enim his pro
speritatis Nationalis augendae Consiliis occuparentur Status et 
Ordines, pro maxima omnium voluptate, et inexplicabili gaudio, 
exhibita est Nobilium Patriae Filiorum communi desiderio, oblatis 
insignibus Sacrificiis, subvenire cupientium Declaratio: cujus 
tenore5 Comes Stephanus Széchényi, non modo Széchényiani 
Nominis, quod Annales Hungaros ornat; verum et virtutum

1 Az 1825/7. országgyűlés írásai, I. k., 331—3. 1.
2 Ezt az „Ország Rendéinek az Előkellő Ország súllyai és kívánságai 

eránt készült, felirata“ mellett 1826 április 17-én, a 91. vegyes ülésből terjesz
tették a király elé.

A kerületi ülés javaslata az 1826 február 15-i 44. országos ülésben tár
gyaltatott, a változtatások a szövegben dűlt betűvel vannak jelezve, a kerü
leti ülés eredeti szövege pedig jegyzetben van feltüntetve.

a Itt a kerületi ülés javaslatában még ez volt: iidem Status et Ordines.
4 A kerületi ülés tervezetében eredetileg: proponi.
5 E helyett a' kerületi ülés javaslatában: in eodem namque circulari 

consessu magnae omnium praesentium voluptati cesserat illud, quod . . .
Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kötet . 39
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Stirpis Suae Haeres, pro Nobili in Patriam, et Concives suos 
amore, scopo promovendae Ligvae Nationalis, procurandaeque 
adminiculo illius Scientiarum et artium extensionis, et sic effi- 
eatius constabiliendi Nationalis Spiritus, se unius anni proventum 
purum bonorum suorum cedere velle declaravit.1 Abrahamus 
porro1 2 3 Vay Comitatus Borsodensis Nuncius in praevium finem 
Florenos Conventionales Octo mille, Comes autem Georgius 
Andrássy Comitatus Tornensis Deputatus Florenos Conventiona
les Decem mille, tandem Comes Georgius Károlyi scopo eodum 
medii anni proventum purum bonorum suorum obtulerunt. Eadem 
occasione insinuatum fuit, Comitem Seniorem Franciscum Pálffy 
pro hic et nunc annuos florenos mille in Schaedis Reluitoriis,B 
Nobilem vero Stephanum Sándor de Szlavnicza, Testamenti sui 
Anno 1815. conditi puncto 2-do juxta desiderium omnium bonorum 
Patriae Civium, pro excolenda lingva Patria erigendae Acade
miae, vel Societati, que Pestini Sedem suam habitura est, pro 
acceleranda illius erectione, et sustentatione, Decem millia flore- 
norum ex suis acquisitis Capitalibus — puncto vero 5-to Biblio
thecam suam; seu libros suos, Numophilaceum, et raras monetas, 
non secus quasvis suas Imagines et Mappas, memoratae eri
gendae Societati legasse, ipsumque Capitale, Testamenti Execu- 
torem Secretarium Aulicum Josephum Bisztriczey Cassae Regni- 
colari jam Anno 1816. intulisse, ab eoque tempore, pro ipsa Insti
tuto fructificare, antiquitates autem, prout et ipsos etiam nummos 
et mappas, in Viennensi defuncti habitatione inventa, in Aedibus 
Musei Nationalis deposita esse. — Tandem Comitissam Theresiam 
Pongrácz Viduam Joannis Motesiczky Anno 1821. quotannis 200 
florenos (quoad vixerit) pro duobus proemiis illis Academicis, 
aut aliis Juvenibus, qui quaestiones, .unam ex Jurisprudentiae, 
alteram vero ex artis Medicae Disciplinis sibi proponendas, Judi
cio Censoreae Deputationis Idiomate. Hungarico optime resolverit, 
addicendos obtulisse, ac ad hodiernum usque tempus, de anno 
in annum depurareJ [Sequebantur hos pari ardore ad promoven
dum magnanimae hujus, pro dignitate et gloria Nationali con
ceptae intentionis effectum plures alii, signanter Baro Ignatius 
Szepessy Episcopus Transylvaniensis, Josephus Kopátsy Episco
pus Veszprimiensis, Comes Josephus Brunszvik Judex Curiae 
Regiae, Comes Antonius Cziráky Tavernicorum, Comes Stepha
nus Illyésházy Dapiferorum Regalium Magistri, Princeps Phi
lippus Batthyányi Castriferrei, Comes Carolus Erdődy Varasdi- 
nensis, Comes Joannes Keglevich Barsiensis Comitatuum Supremi

1 A kerületi ülés javaslatából itt elhagyatott: hacquo egregia virtute non 
modo cordibus omnium gratam sui memoriam impresserit, verum et secuturi 
temporis gratitudinem, magni caeteroquin Patris digna soboles omni lure 
eit emeritus. Quod magnis animis proprium est, u t in pulchro et bono semet 
aemulari contendant, id protinus se hoc momento evolvit, dum exemplo memorati 
Comitis incensi jam plures, nominanter . . .

2 E szó az országos ülés pótlása.
3 A kerületi ülés javaslatában: Comes denique senior· Franciscus Palffy pro 

hic et nunc, annuos florenos 1000 in Schaediis Relut oriis obtulerint;
* Későbbi pótlás.
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Comites, praeterea Franciscus Ürményi Portus et Littoralis 
llungarici Gubernator, qui individualiter quoque declararunt, in 
prosequendo tam laudabili scopo, amorem in Patriam, et zelum 
pro incremento prosperitatis ejusdem, se facto etiam, conferendis 
quae vires patientur Sacrificiis contestaturos, ubi per coordina
tionem scopus Instituti magis adhuc dilucidatus fuerit, ubi item 
de fundi securisatione ejusdemque administratione, ac denique de 
adminiculis, per quae scopum certius ac ocyus assequi licebit, 
uberius constiterit, efformandumque eatenus organisationis pla
num per Suam Majestatem Sacratissimam probatum et confirma
tum fuerit. Princeps vero Primas Eegni pariter in hunc casum 
semet obtulit pro eo ut Studium et Cultura Lingvae Hungaricae 
eum Sacra Institutione in Doctrina Religionis junctim progredi 
valeat, duos Concionatores Hungaricos, viros omnigena eruditione 
distinctos, fixam in Civitate Pestiensi Sedem habituros, liberali- 
terque dotandos, fundaturum. Adjunxerunt se denique Comes 
Joannes Bapt. a Batthyán, et Comites Michael atque Carolus 
junior ambo Eszterházy, item Comes Paulus Széchényi, qui 
cohaerenter ad intentionem primo memoratorum Comes Stephani 
Széchényi, et aliorum singillativos 10 mille florenos Monetae 
Conventionalis magnanimiter obtulerunt. Comes autem Josephus 
Teleky nomine etiam Novercae suae, Comitis Ladislai condam 
Teleky Viduae, qua tamen filii ex eodem marito suscepti natura
lis et legitimae Tutricis ac Curatricis, prout et nominibus 
Fratrum suorum Comitum Adami et Samuelis utriusque Teleky, 
amplam Bibliothecam, per piae memoriae Genitorem suum, paulo 
ante memoratum Comitem Ladislaum Teleky magnis fatigiis et 
notabilibus sumptibus conflatam, per se vero et supra memora
tos Novercam et Fratres locupletatam, facile 30 millia volumi
num continentem, pro eo, ut cum Musaeo Nationali in forma 
fidei commissi conjungatur, et usibus Societatis Eruditae ad pro
movendam lingvam Nationalem, et per hanc Scientiarum cultu
ram erigendae, omniumque Regnicolarum deserviat, generose ac 
praeclaro eane Patriotico zelo dicavit.]1 — Quorum omnium1 2 
exemplares declarationes universali applausu sunt exceptae, sed 
eminentior restat propriae virtutis applausus, certaque secutura 
benedictio, quae proborum, ac de suis benemeritorum Patriae 
Civium Passus, semper insequitur.

Quemadmodum vero tam felici omine coepta Fundatio, sub 
hac adhuc Diaeta continuanda sperari potest, ita ut Generosorum 
offerentium, intentio, certius ad scopum perduci valeat, Status et 
Ordines Rcgnicolarem Deputationem exmiserunt, quae1 recepto ab 
iisdem offerentibus, efformandi reflexe ad principia, et admini
cula, tam sub his, quam praecedentibus Comitiis adoptata, Insti
tuti Plano; media ad effectum illius deservitura sollicite expendat, 
ac una id quoque dispiciat, utrum? et qua ratione Institutum, 
cujus erectio intenditur; cum Instituto Musaei Nationalis utiliter 
et convenienter necti valeat? eo suapte intellecto, quod intentio

1 Ez a részlet a Főrendeknél történt későbbi eseményekre vonatkozik.
2 Későbbi pótlás.

39
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Fundatorum, pro omni casu salva manere, Fundus vero Instituti, 
juxta mentem eorundem, et adoptandum Instituti Planum, sepa- 
ratim administrari debeat. Cujus Deputationis Relationem cum 
adjacentibus eidem duplicibus Planis, uno quoad erigendam Eru
ditam Societatem Hungaricam; altero de oportunis mediis 
Lingvam Hungaricam propagandi Status et Ordines Regni pro 
benigna approbatione Regia in advoluto sub NB. humillime sub
sternunt,1 suamque Majestatem Sacratissimam exorant ut propo
sita Plana, postquam Regiam approbationem tulerint3 simul et 
nomina tam horum, quam et caeteroquin offerentium, seorsivo 
articulo inferri benigne admittere dignetur.1 2 3

Tandem Nuncio Comitatus Pestiensis illud referente, quod 
Consiliarius Regius Emericus Marczibányi, qua etiam Testamenti 
per denatum Fratrem suum Stephanum Marczibányi Intimum 
Status Consiliarium, Virum caeteroquin de Rege et Patria optime 
meritum conditi Executor, certam Fundationem ad Septuaginta 
mille florenos in Schaedis Reluitoriis exsurgentem, et sub benigna 
protectione Suae Serenitatis Caesareo-Regiae Domini Regni Pala
tini constitutam, curae ejusdem Comitatus Pestiensis Anno adhuc 
1815. crediderit, quae Fundatio lingvae Nationalis culturam et 
extensionem, pro scopo principali habet, et adminiculo proem io
rum ex eadem annue pro laureatis operibus impendi solitorum, 
ad praevium eminentem finem assequendum nimiopere confert, 
ut itaque laudabilis hujus quoque Sacrificii, quod suprafata 
Familia Marczibányi ad Aram Patriae deposuerat, condigna 
supersit memoria, Status et Ordines Regni pro hujus etiam Fun
dationis inarticulatione, benignum Suae Majestatis Sacratissimae 
annutum expetunt.1

a2) Ennek magyar fordítása:s
Magyar Ország és a hozzá csatolt Részek Karjainak és Ren

delnek főbb sérelmeik és alázatos kívánságaik.
Ezen, a Nemzeti Nyelv mi velősét és terjesztését tárgyazó 

Tanátskozások között, arról tudósíttattak az egyetemben levő 
Ország Rendei, Posony Vármegyének Követtyei által, melly sze
rént Gróf Apponyi Antal, most Béts várossában lévő nevezetes 
Könyv-Tárát, a Hazába, jelessen Posony városába rendelte, olly 
feltétel mellett lehozattatni, hogy ezentúl köz haszonra szolgállyon; 
melly a Haza Javára s Részére intézett és a Nemzetnek köz Hálá
jára méltó díszes ajánlás, a késő maradéknak emlékezetére az

1 A kerületi ülés javaslatában: offerentibus quoque Dominis, ut mentem 
suam, tam quoad scopum ipsum, quam etiam quoad retinendum proprium 
influxum certo speciali plano, ac respective Fundationalibus Literis conceptam 
exhibeant SS et 00. ultro detulerunt,

2 A kerületi ülés javaslatában: exorari cupiunt, u t confirmandum hocce 
planum.

3 A kerületi ülés javaslatában: admittat.
1 A kerületi ülés javaslatában: expetendum esse arbitrantur.
6 Fordította a kerületi ülés, bemutatták az 1827 június 30-i ülésen. 

(Az 1825/7. országgyűlés írásai, III . k., 1516—9. 1.)
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Ország (iyűlése Jegyző-Könyvébe feljegyeztettni elrendeltetett. 
Alig tétetett Jegyzésbe a Jövendőségnek emlékezetére ezen ditső 
Hazafi Intézet, már a köz hálaadatosságra ismét újabb okok 
támadtak! Mert amidőn szinte ezen Nemzeti boldogításnak elő- 
sególléseiben foglalatoskodnának jelen Karok és Kendek s kima- 
gyarázhatatlan örömökre egy némelly a Hazának felsegéllésére 
törekedő buzgó Hazafiak, ismét nevezetes Áldozatokat tettek, 
ugyan is: Gróf Széchényi István nem tsak a Magyar É\7 Könyve
ket díszesítő Széchényi névnek, hanem Nemzetsége erkéltseinek 
is örökössé, Honnyához és Polgártársaihoz viseltető szeretettől 
indíttatván, azon tzéllal, hogy Nemzetének Nyelve előmozdítást 
nyerjen és annak segedelme által a Tudományoknak és szép Mes
terségeknek virágzásával a Nemzeti Lélek is terjedjen, és gyara
podjon, — Jószágainak egy Esztendei tiszta Jövedelmét megaján
lotta. — Továbbá Vay Ábrahám, Borsod Vármegyének Követtye, 
az előre botsájtott tzélra nyoltz ezer forintokat, Gróf Andrássy 
György pedig Torna Vármegyének Követtye tíz ezer forintokat, 
mind ketten igaz értékű pénzben ajánlottak. — Ezeknek rendiben 
Gróf Károlyi György, ugyanazon végre egy Esztendei tiszta jöve
delmének felét ajánlotta; ezen alkalmatossággal tétetett jelen
tés arról is, hogy idősbb Pálffy Ferentz, mostan; esztendőnként 
váltó pénzben ezer forintokat; Szlavniczai Nemes Sándor István 
pedig 1815dik Esztendőben keltt Testamentomának 2dik Pontyá
ban, minden jó Hazafiaknak buzgó óhajtásokhoz képest, a Magyar 
Nyelvmívelésre felállítandó Académiának, avagy Társaságnak, 
melly Pest Városában lenne helyheztettve, szerzeményeiből tíz 
ezer forintokat, 5dik Pontyában pedig, Könyvtárát, vagyis Köny
veit, ritka pénzekből álló gyűjteményét, képeket és földabroszokat, 
azon felállítandó Társaságnak ajánlotta; sőt azon Tőkepénzt, vég
rendelésének tellyesítője Udvari Titoknok Bisztritzey József már 
1816dik Esztendőben az Ország Cassájába be is adta, melly azon 
üdő ólta ott gyarapodik; a megholttnak Bétsi Szállásán talál
tatott Régiségei pedig, úgy Pénz-Gyűjteménye és földabroszok a 
Nemzeti Múzeum épületében le tétetve vágynak. — Végre Gróf 
Pongrátz Theresia asszony, Motesitzky János özvegye, 1821dik 
Esztendőben Académiai jutalom tételekre avagy két Ifjaknak olly 
formán teendő megjutalmaztatásokra, a mint azok az elő adandó 
kérdéseket, egyikét ugyan a Törvényes, másikát ismét az orvosi 
Tudományokból a vizsgáló kiküldöttségnek ítélete szerént, Magyar 
Nyelven legjobban meg fogják fejteni; míglen életben lészen esz
tendőnként 200 forintokat ajánlott és azon summát mái napig esz
tendőnként fizeti. — Követték ezen a Nemzeti Méltóságnak s 
ditsőségnek magasztalására intézett nagylelkű buzgóságot többek 
is, jelesen: Báró Szepessy Ignátz Erdélyi Püspök, — Kopátsi 
József Veszprémi Püspök, Gróf Brunszvik József, Ország Bírája, 
— Gróf Cziráky Antal Fő-Tárnok, Gróf Illésházy István Fő-Asz- 
talnok Mesterek, — Herczeg Batthyányi Fülöp Vass Vármegyé
nek, — Gróf Erdődy Károly Varasdnak, — Gróf Keglevich János 
Bars Vármegyéknek Fő Ispányaik, — és Ürményi Ferentz, a 
Magyar Tengeri Rév Partoknak Kormányzójok, kik fejenként



614 GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN NAPLÓI

azon ajánlást tették: hogy a midőn ezen intézetnek tzélja és szer- 
keztetése bővebben el fog rendeltetni és a midőn mind a Fundus- 
nak bátorságáról, intézeteiről, valamint annak segedelem eszkö
zeiről és tzéllyairól tökélletessebb világosságot és Tudományt 
fognak nyerni, egyszersmind annak felállíttatásáról és szerkesz- 
tetéséről készíttendő javallat Ö Császári és Királyi Felsége által 
is jóvá fog hagyattatni, azon ditsőséges tzélnak, elősegéllésére 
Honnyok, úgy annak díszesítése eránt viseltető buzgó szeretete
ket, tehetségekhez képest teendő áldozatokkal is meg fogják bizo
nyítani. — Ö Hertzegsége az Országnak Prímássá pedig azon 
végre: hogy a Magyar Nyelv Tudománnyá és műveltetése a val
lás Szent Tudományával és oktatásaival egybe kaptsolva, előre 
haladjon, jeles Tudományú két Magyar Prédikállónak, kik állan
dóan Pesten fognak tartózkodni, bőséges jutalom mellett leendő 
felállítatását ajánlotta. — Ezeket követték GrófBatthyányi János, 
— Gróf Eszterházy Mihály és Ifjabb Gróf Eszterházy Károly, 
továbbá Gróf Széchényi Pál, kik minnyájan az előbb említett 
Gróf Széchényi István s a többi tzéllyaihoz képest, egyenként tíz 
ezer forint jó pénzbeli nagylelkű ajánlásokat tettek, — Gróf 
Teleky József pedig mostoha Annyának, néhai Gróf Teleky László 
özvegyének, úgy is, mint azon Házasságból született lia Gyáin- 
Annyának s gondviselőjének, nem különben Testvéreinek Gróf 
Teleky Ádám és Sámuelnek Nevekben is, jó emlékezetű Attyok- 
ról, előbb nevezett Gróf Teleky Lászlóról maradt, nagy fárad
sággal s költséggel összeszerzett, áltatok pedig, úgy mostohájok 
által gazdagíttatott s könnyen 30 ezer darabokból álló Könyvtárat, 
olly móddal; hogy az a Nemzeti Museumnál (fidei Commissum 
gyanánt) összekapcsoltasson, a Nemzeti Nyelv elősegéllésére és 
Tudományok kimívelésére felállítandó Tudós Társaságnak hasz
nára, következésképen közhaszon vételre szolgállyon, Nemes lelkű 
Hazafi buzgósággal oda ajánlotta. — Kiknek ditsőséges . példa 
gyanánt szolgáló kinyilatkoztatásaik közönséges örvendezéssel 
fogadtattak; azonban fennmarad azon felségesebb erköltsi önn- 
érzés, a Honnyi erköltsnek örömérzése és a késő maradéknak 
áldása, melly a ditső nagy érdemű Hazafiaknak nyomait hála- 
adólag szokta követni.

Azonban valamint illy boldog szerentsével kezdődött intéz
mény gyarapodásához, még ezen Ország Gyűlésnek folyamattya 
alatt is reménység vagyon, úgy e mellett, hogy az ajánlóknak 
Nemes Hazafi szándékok tzéllyát érhesse, ezen Ország Rendei 
Országos Kiküldöttséget rendeltek, melly megértvén az ajánlóknak 
bővebb kinyilatkoztatásaikból a tzélba vett és már az előbbeni 
Ország Gyűléseken is szóban forgott intézetnek Planomára szol
gáló Princípiumokat és segedelmeket, az azon tzélra szolgálható 
minden eszközöket szorgalmatosán számba vegye és figyelmetes- 
ségét oda is kiterjessze; ha lehetne e, és mi módon, a tzélba vett 
intézetet a Nemzeti Museummal haszonnal és illendően összeszer
keszt ettni? Magában értetődvén, hogy a Fundálások szándéka 
tzéllyok szerént fenntartassék, az intézetnek fönnállása pedig, 
azoknak szándéka és elrendelt! Plánuma szerént külön kormá-
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nyoztassék. — Melly ki küldöttségnek tudósítását a mellé kap- 
tsolt két rendbeli Javallatokkal, mellyeknek egy gyíkét, a majdan 
felállítandó Magyar Tudós Társaságról, másikát ismét a Magyar 
Nyelv terjesztésének alkalmatos módgyairól készülteket, ezen 
Ország Rendei királyi Kegyelmes jóváhagyattatás végett a NB 
alatt alázatosan bemutattyák és Ő Császári Királyi Felségénél 
esedeznek, hogy az előterjesztett Javallatoknak, minekutánna azok 
Királyi jóváhagyást nyerendenek, egyszersmind az előre botsáj- 
tattaknak, úgy az ezentúl ajánlók neveiknek is, külön Törvény 
Czikkelyekbe leendő beiktattatásokat kegyelmesen meg engedni 
móltóztassék.

Végre Pest Vármegyének Követtye előadván azt, miként 
Királyi Tanátsos Marczibányi Imre, mint a Király és Haza eránt 
igen érdemes Testvérének, néhai belső Status Tanátsos Marczi
bányi Istvánnak Vég-Rendelkezése tellyesítője, váltó pénzben 
hetven ezer forintokra menő Fundatiót tett és azt Felséges Nádor- 
Ispány- Ö Császári Királyi Fő Hertzegségének kegyes Pártfogása 
mellett, még 1815dik Esztendőben ugyan Pest Vármegyének gond
viselése alá hozta légyen, melly Fundatiónak, minthogy a Nem
zeti Nyelv kimívelése és terjesztése volna fő tzéllya és a legjele
sebb Magyar munkák íróinak megjutalmaztatása által azon tzél- 
nak elérésére igen foganatos eszközül is szolgálna: hogy ezen 
ditséretes és az érdeklett Martzibányi Nemzetség által a Haza 
Oltárára tett áldozat illő emlékezetben fentmaradjon; ezen Fun
datiónak szinte Törvény Czikkelybe leendő iktatásáért is, Ö Fel
ségének kegyes jóváhagyását ezen Ország Rendei megkérik.

b) A négy alapító nyilatkozata
a Magyar Nemzeti Tudományos Intézet eránt (1825 nov. 8.).1

Lásd a Napló II. kötetének 711—3. lapján.

c) Észrevételei a Fő-Rendeknek
a felállíttatandó Magyar Nemzeti Túdományos Intézet — az arra 

lett ajánlások, s az Intézet elrendelése dolgában.1 2
Generosas Oblationes, studio provehendae Linquae et Litte

raturae Hungaricae, ejusque adminiculo confirmandi Nationalis 
spiritus, per Nobiles Patriae folios, ope communicatae scriptae 
eorum Declarationis factas, sua Serenitas Caesareo-Regia et 
Excelsi Proceres summo cum animi solatio intellexerunt, parique 
ardore se ad promovendum magnanimae hujus, pro dignitate et 
gloria Nationali conceptae intentionis effectum incitari profiten
tur, posteaquam autem complures ex praesentibus signanter: Baro 
Ignatius Szepessy, Ep. Trans. Dominus Josephus Kopatsy, Ep. Vszpr., 
Comes Antonius Cziraky. Tavernicorum, Comes Stephanus Illésházy,

1 49. sz. az 57. ülésben (1826 február 15) 1827. országgyűlés iratai, 
1., 186. 1.

2 Az LIV. szám az 59. ülésben (1826 február 17). Az 1825/7. ország
gyűlés írásai, I. k., 192. 1.
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Dapiferorum Regalium Magistri, Princeps Philippus Batthyáni 
Castriferrei, Comes Carolus Erdődy Varasdiensi», Comes Joannes 
Keglevich Bareiensis Comitatuum Supremi Comites, denique Domi
nus Franciscus Ürményi, Portus et Littoralis Hungarici Gubernatur, 
individualiter quoque declaraissent, in prosequendo tam laudabili 
scopo, amorem in Patriam, et Zelum pro incremento prosperitatis 
ejusdem, se facto etiam, collatié quae vires patientur Sacrificiis con
testaturos, ubi per coordinationem scopus Instituti magis adhuc 
dilucidatu« fuerit, ubi item de fundi securisatione, ejusdem Ad- 
minietratione, ac denique de Adminiculis, per quae scopum certius, 
ac ocyus assequi licebit, uberius constiterit, efformandumque eatenus 
Organisationis Planum, Altissime Loco, probatum et confirmatum 
fuerit; Sua vero Celsitudo Regni Primas pariter in hunc casum 
semet obtulisset pro eo, ut studium et culturae Linguae Hungarioae 
cum Sacra Institutione in Doctrina Religionis juuetim progredi 
valeat, duos Concionatores Hungarieos, Viros omnigena eruditione 
distinctos, fixam in Civitate Pestiensi sedem habituros, liberaliterque 
dotandos, fundaturum, Eadem Sua Serenitas Caesareo-Regia et 
Excelsi Proceres subjunxerunt, praeinserta Declaratione, communem 
sensum exprimi, certamque affulgere spem, non defaturos ope sua 
Nationis desiderio, quam plurimos alios, dum Objectum isthoc eo per
ductum fuerit, ut nonnisi effectuationi manum admovere opporteat.

58. ^-ra. Ea tantum occurrit observatio, quod cum opus coor- 
dinandi ad certum Systhema Instituti ejus esset indaginis, ut 
illud nonnisi sollicita circumspectione, et debito ad quaevis 
adjuncta respectu, rite pertractari possit, neque consultum foret, 
spem Patriae, periculo nimiae festinationis exponere, Sua Ser. 
Cues, Regia et Exc. Proe. non existimant, Deputationem, praemisso 
fine exmittendam, ea ex ratione, ut Operatum illius Resolutioni 
Regiae, cum objectis praeferentialibus junctim substerni valeat, 
in tempore restringendam, aut plus justo adurgendam esse, cen- 
sentque casum in eum, si opus Deputationis, usque finalem prae- 
ferentialium pertractationem (quae Inclyti St. et Or. omnimode 
accelerare cupiunt) plene absolvi et debite adpromptari nequiret, 
ejus intuitu in adornanda praeferentialium Repraesentatione, 
penes eorum insinuationem, quae interea acta et disposita fuerint 
subsisti, ipsum autem Operatum, prout Inclyti quoque SS et 0 0  
censent, separata Repraesentatione mediante Regiae confirmationi 
substerni debere. Quoad reliqua etiam ad Paragraphum 59. Sua 
Serenitas Caesareo-Regia et Excelsi Proceres, voto Inclytorum 
Statuum et Ordinum plene adstipulantur.

d) A Statusok Feleletjeik
az előkellő Ország Sérelmei tárgyában tett Észrevételeihöz a Fő 
Rendeknek... a Nemzeti Nyelv terjesztése és gyarapítása eránt.1

Intellectis demum, ac sincera exultations animorum exceptis 
Paragraphi 57. tenoribus, qui dulcem Statuum et Ordinum spem,

1 A LXIJ. szám a 64. ülésben (1826 február 22). Az országgyűlés írásai, 
I. k., 222. 1.
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<le propaganda et excolenda Patria Lingva conceptam, per inter
ventas in Tabula Excelsorum Procerum nobilissimas declaratio
nes summopere elevarunt, idem Status et Ordines, nec in minimo 
adhaerendum esse arbitrantur, quatenus etiam ad propositionem 
intuitu § 58 factam per totum accedant, nulli dubitantes, Opera
tionem mentionatae Deputationis, ex parte quoque Excelsorum 
Procerum, pro testato suo in Patriam amore, omnimode accele
randam esse.

e) Orsz. deputatio.

LXXIX-dik szám LXXV-dik ülésben.
Jelentése azon Elegyes Országos Kiküldöttségnek, melly a fel
állítandó Magyar Nemzeti Tudós Társaság Planumának meg vis- 
gálása végett a jelen Ország-Gyűlés 59-dik [II. 17.] Üléséből ki

küldettetett.1
Die 15. Martii 1826.
Anno 1826. die 21. Mensis Februarii et subsequis, sub praesidio 

Excellentissimi, ac Illustrissimi Domini Stephani Végh, Sacrae 
Regni Coronae Conservatoris consedit Deputatio Regnicolaris 
mixta, concluso Comitiali eo fine exmissa: ut recepto a respectivis 
offerentibus efformandi reflexe ad principia, et adminicula tam 
sub his, quam praecedentibus Comitiis adoptata Instituti Plano, 
media ad effectum illius déservitura sollicite expendat, ac una 
id quoque dispiciat: utrum, et qua ratione Institutum cujus erec
tio intenditur, cum Instituto Musaei Nationalis utiliter, et con
venienter necti valeat 7 eo suapte intellecto, quod intentio Fun
datorum pro omni casu salva manere, Fundus vero Instituti juxta 
mentem eorundem, et adoptandum Instituti Planum separatim 
administrari debeat, qua occasione:

Posteaquam Sua Excellentia D. Praeses, objectum exmissio- 
nis explanando, Systematicam Instituti in quaestione vertentis 
organisationem non solum ad Culturam Lingvae Nationalis, 
ejusque adminiculo provehendam scientificam quoque Nationis 
Eruditionem, verum junetim ad extensivam etiam per ambitum 
totius Regni relate ad omnes Regnicolarum classes Lingvae 
Patriae propagationem adpromptandam esse proposuisset, una 
ipsos etiam offerentes in sequelam conclusi Comitialis, ad exhi
bendam sua ex parte Plani organisationalis Idaeam provocaverat, 

Iu cujus provocationis nexu Plano erigendae Nationalis Eru
ditae Societatis Hungaricae per Condeputatum Nuncium Comita
tus Borsodiensis Dominum Abrahamum Yay, nomine etiam 
reliquorum primitivorum offerentium Illustrissimorum quippe 
Comitum Stephani Széchényi, Georgii Andrássy, et Georgii 
Károlyi exhibito, et per Regnicolarem hanc Deputationen! uberius 
ruminato, et discusso; collatis et coadunatis Consiliis media etiam 
ad effectum deservitura sollicite expendendo, Planum ejusdem

1 Az 1825/7. országgyűlés írásai, I., 250—269. 1.
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Instituti voto Deputationis, ita prout hic sub ./■ advolvitur elabo
ratum, demisse substernitur.1

Cum autem provocato Plano scopus principialis erigendae 
Societatis Eruditae ex positiva offerentium mente et intentione 
solummodo ad intensivam adminiculo ipsius culturae procuran
dum Lingvae Patriae propagationem restringeretur, cujus inte
rim extensiva per ambitum totius Regni Partiumque adnexarum 
propagatio et institutio, ad constabiliendum Nationalem Charac
terem quam plurimum collatura videretur, in quantum successivis 
ac amplioribus Regnicolarum Sacrificiis necessaria media, hunc 
quoque in finem suppeditarentur, Deputatio Regnicolaris suarum 
partium esse censuit, projectum scope eodem per Con-Deputatum 
Episcopum Transylvaniensem Excellentissimum D. B. Ignatium 
Szepessy propositum, in consessibus vero Deputationis in Pla
num Instituti, prout hic sub .//■ adjacet redactum humillime prae
sentare.1 2

Relate ad utriusque ordinis Elaboratum, ea est Deputationis 
hujus demissa opinio, ut quamvis Plana haec, ejusdem indolis 
Institutum Nationale, ad provehendam nimirum lingvam Hunga- 
ricam erigendum concernere, ac distinctas solum ejus sectiones 
partim cultura, partim propagatione lingvae circumscriptas 
amplecti videantur; posteaquam nihilominus offerentes pro erec
tione Eruditae Societatis, unice ad culturam, et exinde dimana- 
turam lingvae propagationem destinatae, in observum cujusvis 
alterius nexus positivam suam mentem iterato enunciassent. 
ideoque Planum utriusque ordinis, semota quavis dependentia 
aut unione, directione, membris ordinariis, fundo; consessibus 
penitus segregatis, distinctis omnino a se invicem societatibus 
conformari et adpromptari debuisset;. fundus autem pro unius, 
et alterius ordinis Instituto necessarius, e suppletoriis adhuc 
oblationibus (notabilioribus illis, quae hactenus praecise, et unice 
ad rationem Eruditae Societatis intervenerunt, hujus etiam exop
tatae ampliationi plene, et ex integro haud sufficientibus) succes
sive conflandus foret: Planum utriusque ordinis subsecuta Altis- 
sima Approbatione Regia, per Suam Serenitatem Caesareo-Regiam 
D. Regni Palatinum, universis Regni Partiumque adnexarum 
Jurisdictionibus, ea Benigna cum inviatione transmitteretur, ut 
gremiales cujusvis Status et Conditionis incolas, in quantum ad 
salutarem hunc communis utilitatis scopum concurrere cuperent 
ad positivas et disertas declarationes eatenus provocent: pro 
qualinam fundo, an quippe pro extensiva propagatione, vel cul
tura lingvae Hungaricae, aut distincto quopiam specifico unius 
vel alterius adminiculo Oblata sua faciant? Declarationesque has 
Jurisdictiones ipsae suo tempore Serenissimo Protectori vicissini 
transmittant.

Inter adminicula reflexe ad extensivam lingvae Hungaricae 
propagationem sub ipsa discussione proposita, haud ultimum sibi 
locum vendicaret, sexus sequioris, pari amoris et pietatis in

1 Lásd alább a 620—632. lapokon.
2 Lásd alább a 632—9. lapokon.
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patriam studio, adornanda cooperatio, qua nimirum ope eminen- 
tioris unionis Dominarum virtutis non minus claritate, ac gene
ris nobilitate Illustrium, ipsa ratio Educationis Muliebris ad 
communem scopum, universalem quippe lingvae Hungaricae pro
pagationem dirigi, et pro principali hujus vehiculo deservire 
posset. Voto interim Deputationis, ab ulteriore similis Instituti 
pensitatione, donec Altissima approbatio, et intentio Regia, intuitu 
desideriorum excolendae non minus, ac propagandae lingvae 
Hungaricae certo innotuerit, tantisper supersedendum esse vide
batur.

Superest demum quaestio: num Institutum Societatis Eru
ditae Hungaricae cum Instituto Musaei Nationalis, quave moda- 
litate proficue et convenienter necti posset? dum ad definiendam 
ipsam quaestionem actualem Musaei Nationalis Coordinationem 
praevie cognoscendam esse existimaverat, —· Deputatio haec 
Regnicolaris, in elucubrationem ejus interpositione Excellentis
simi Domini Praesidis, ex Actis, Benignitate Suae Serenitatis 
Caesareo-Regiae Domini Regni Palatini secum communicatis 
intellexerat eadem Deputatio, illam esse Musaei Nationalis insti
tutionem, ne cum alio aliquo Instituto copuletur, Pundusque ejus 
in aliam Cassam transferatur; cum autem relate etiam ad Natio
nalem Eruditam Societatem Hungaricam primi offerentes et 
respective Fundatores, inalterabilem in eo intentionem suam 
crebrius declarassent, ut tam Institutum, quam et Fundus ejus 
independenter a quovis alio nexu praeservetur; Deputatio Regni
colaris ab omni unionis tentamine praescindendum, et eam solum
modo rationem ineundam esse censet, ut cum utriusque ordinis 
Instituti tendentia, adminiculis tametsi diversis, ad culturam et 
eruditionem Nationalem dirigatur, eadem mutuum quidem, ac 
reciprocum in Commercio Litterario sibi praebeant adjutorium, 
et hac in sphaera sibi invicem opitulentur; de caetero autem in 
plena sui independentia persistant.

Eadem hac occasione Deputatio Regnicolaris curae sibi 
sumpserat, propositas alias quoque praeclaras Patriae amantium 
Institutiones, quae culturam Lingvae Hungaricae propius tan
gerent, solertius inspicere, in specie autem Legatum Egregii Ste
phani Sándor de Szlavnicza et Luka, non secus ac Fundationes 
Inclytae Familiae Marczibány, et Comitissae Theresiae Pongrácz 
Viduae Joannis Motesiczky, jam sub Regnicolari Consessu Publici 
Juris redditas; e quibus Legatum quidem Sándorianum prouti 
in ipsa Comitiali Sessione insinuatum habetur, districtim pro 
excolenda Lingva Patria erigendae Academiae vel Societati, quae 
Pestini Sedem suam habitura est destinatum esse comperit; relate 
vero ad Fundationes Marczibányianam et Comitissae Pongrácz, 
ex Actis supramemoratis scopum licet eundem, culturam videlicet 
Lingvae Hungaricae praestitutum, cura nihilominus, et admi- 
nietratione Fundationum harum diserte Deputationi I. Comitatus 
Pestiensis per Fundatores delata, institutionem prorsus difformen 
esse, et citia annutum utriusque, ab eadem nec abstrahi posse 
observat — Deputatio haec Regnicolaris.
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Et haec sunt, quorum humillima Relatione Deputatio haec 
Regnicolaris, (Planum1 quoque originarium per offerentes sibi 
exhibitum pro integritate Actorum perinde adnectendo) exmis- 
sionis suae partes explevisse eo demisse subjuncto, autumat; quod 
primorum offerentium intentioni, qua Benigna Approbatione 
Regia subsecuta, mox conclusis praesentibus Regni Comitiis, 
Societatem Eruditam Hungaricam commensurate ad praeexisten
tis jam Fundi vires instaurari anhelarent, spectatis notabilibus, 
quae hucdum factae sunt, et cum verosimilitudine sperantur obla
tionibus, sua quoque ex parte plene adstipuletur. Sig. per 
Magistrum Nicolaum Kárász m. p. Personalis Praes. Reg. in Judi
ciis Locumtenentis Protonotarium.

L7. melléklet.]
P l a n u m

erigendae Eruditae Societatis Hungaricae per Deputationem 
Regnicolarem stabilitum.

I. Introductio.

Fundamentis propagandae per ambitum totius Regni, et ex
colendae lingvae Nationalis Hungaricae, per gloriosae reminis
centiae Imperatorem et Regem Divum Leopoldum II. in ipso 
Regiminis aditu Benigna Mente Regia via Excelsi Dirigentis 
Dicasterii sub dato 20. Aprilis 1790. et Nro. 13027. puncto 7. his 
formalibus; „Nullius equidem Vernacularum lingvarum doctio- 
nem in Scholis sic dictis Normalibus et Nationalibus impediri 
vult Sacratissima Sua Majestas, cuperet tamen, ut lingvae Hun
garicae, velut in Regno hoc reipsa maternae, praecipua habeatur 
ratio, ad cujus itaque culturam, et propagationem, ac signanter 
in iis locis, ubi nunc plura idiomata vigent, convertendae erunt 
curae“ intimata, positis, benignus Altissimae hujus intentionis 
effectus, mox indictis Anno 1790. Regni Comitiis spiritu vere 
patriotico, semet exeruerat, ac ab eo inde tempore Regnicolarum 
animos intensius semper occupando, sub continuis intercalarium 
Annorum Comitiis, majori in dies sollicitudine non solum ad 
propagationem, verum peculiariter ipsam etiam lingvae culturam 
directa incitaverat; patrioticum nihilominus excolendae lingvae 
Nationalis studium, ob defectum requisiti fundi optato successu 
hucdum destitui oportebat, donec sub modernis Regni Comitiis 
Comes Stephanus Széchényi unius anni reditus universorum 
Bonorum suorum pro incunabulis Fundi Eruditae Societatis 
Hungaricae ad Aram Patriae destinando, insigni sane patrioticae 
virtutis exemplo aemulos parique studio conceptos Abrahami 
Vay, Comitis Georgii Andrássy, et Comitis Georgii Károlyi 
conatus provocasset, quorum adminiculo ea, quae de erectione

Vay Ábrahámnak az 595—607. lapokon található terve.
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Societatis, Viri doctrina et eruditione Nationali praecellentes jam 
ante 35. annorum evolutionem mente ac animo agitaverant, nunc 
in realem effectum deduci valerent,

*. 1.
Scopus Nationalis Eruditae Societatis Hungaricae:

Est ille, ut opera Societatis hujus in Hungária scientiae, 
artesque liberales lingva nativa excolantur, hocque tramite non 
solum ornamentis lingvae perfectio, verum etiam propagationi 
ejusdem ampliatio accedat, cujus ope Eruditio Characteri Natio
nali copulata, spiritum ipsum ac consistentiam Nationis cor
roboret.

Scopus igitur Instituti hujus principalis juxta mentem, et 
intentionem primitivorum offerentium unice ad culturam lingvae 
Patriae, et adminiculo ejus procurandam intensivam lingvae 
propagationem dirigitur, et restringitur.

§. II.
Occupationes Societatis-

Has scopus ipse praeexpositus abunde indicat, occupationes 
amplae omnino, ac adeo late patentes sunt, quae Commembris 
Societatis quantumvis numerosa esse contigerit, continuam, ac 
sufficientem laboris materiam suppeditant; notabiliores tamen in 
subsequis succincte comprehenduntur:

1) Cultura Lingvae.
Commembris Societatis primum et ante omnia curam augendi 

ac perpoliendi sermonis Patrii injungeret, quae cura dirigi debe
ret ad resuscitandas antiquatas, attamen accomodas voces, senten
tias, adagia item ac diversificantes Dialectus populares; adinvenien- 
das praeterea indispensabiliter necessarias, rationabili interim 
Etymologia absque contorsione, aut violentatione definiendas 
novas expressiones.

His, ac similibus praeparatoriis, Industria Societatis com
paratis, perfecta, numerisque suis absoluta Lingvae Hungaricae 
Grammatica, non secus Lexicon, quo fieri potest exactissimum, 
ac locupletissimum, praeferenter autem cunctas in Regno Hun
gáriáé, et Partibus adnexis usitatas Lingvas complectens, utrius- 
que autem in usus diversos varia Compendia conscribenda erunt.

2) Variorum Operum editio.
Eruditioni conjuncta Lingvae propagatio, a Commembris 

Eruditae Societatis variorum Operum, Patrio Idiomate ad- 
promptandam concinnationem deposceret; praeferenter autem jam 
praeexistentium Classicorum tam veteris aevi, e Graeco, et Latino, 
quam reoentiorum, utpote Anglico, Gallico, Germanico, Italico etc.
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etc. versioné accurata in Hungarieum, successive demum pro
ducendis proprii etiam ingenii foetibus, Litteratura Hungarica 
locupletanda foret.

Ad Classem vero Scientiarum, quibus Societatis Commembra 
occuparentur (exceptis Theologicis, Curae Sacrae Ecclesiae Divi
nus concreditis) cunctae Scientiae Orbis Litterarii, quovis demum 
nominis vocabulo vocitatae referuntur, (hic et nunc)1 sequentibus 
genenericis Sectionibus comprehensae:

1) Philologica,
2) Philosophica,
3) Historica,-
4) Jurisprudentiae,1 2
5) Mathematica,
6) Physica,

Subin (tamen hac ipsa subdivisione, prout et)· specifica Scientia
rum, ad distinctas Sectiones partitione, Judicio ac determinio 
ipsius Societatis relicta.

3) Recensio editorum Operum.
Idiomate Patrio conceptorum, Proelumque egredientium 

Librorum, aut etiam scrutinio Societatis exhibitorum notabiliorum 
non minus Operum, ac occasionaliter concinnatarum quarumvis 
Dissertationum, Authore seu Commembro Societatis, seu quo
cunque extraneo Erudito in Sessionibus Societatis hujus vulgata
rum, Recensio, omni quidem cum animi malati a, ac sapienti mode
ratione, austero nihilominus veritatis criterio instituenda, princi
palem curarum Societatis partem con&tituet; eo subjuncto: quod 
primi Fundatores, Viros quosvis eruditos Collegio Societatis 
hujus adlegendos, memores, ejus omni aevo esse velint, quod dum 
intentione sua, culturam solum Lingvae, et Eruditionem Nationa
lem provehere pro scopo praestituerant, Palaestram discordiarum 
instituere, ac eo ipso semen interitus jacere neutiquam in mente 
habuerint, hacque de causa, Societate huic eruditae peculiari sol
licitudine limes ille praestabiliatur, ne sub colore aliarum scienti- 
iicarum discussionem, controversis religionariis quaestionibus 
quaqua demum ratione ansam seu praebeat, seu aditum admittat.

4) Editio operum memorabilium.
Cum haud raro Opera momentosiora quoque notabili emolu

mento Publici in lucem proditura celari eveniat partim modestia, 
partim in defectu requisitorum suintuum egestate ipsa Authorum; 
Commembra Societatis eruditae similia Manuscripta ubivis ex
quirere conabuntur, subnexa propria sua opinione Societati eru
ditae Hungaricae praesentanda, cujus approbatione peraeque sub-

1 Az eredetiből ez kimaradt,
2 Az országos ülés pótlása.
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secula editio similium Operum penes assignationem impensarum 
e Fundo Societatis per Collegium dirigens decernenda, et 
adornanda erit; suapte intellecto eo, quod tam hae, quam et in 
genere quaevis editiones per Societatem eruditam Hungaricam 
typis vulgandae, de casu in casum revisionem, et approbationem 
Censurae prout alia Opera' praevie subire debeant.

5) Propositio materiarum et quaestionum proemialium.
Multum sane ad assequendum Instituti hujus Scopum con

ferret, adjunctis Temporum, et progressui ipsius Culturae ad- 
promtandus delectus accommodarum utilium quaestionum, qua- 
i-arn e iiCiima resolutio, et elaboratio praemiis ab infra defixis 
exstimulanda, et coronanda erit. Delectui igitur huic Societas 
Erudita peculiarem curam impendendam habebit.

6) Proemiorum distributio.
Dubium nullum recipit Litterarum Studia ibi potissimum 

excoli, ubi suis non destituuntur Moecenatibus; eo majorem sibi 
vendicat considerationem Litteratura Hungarica, quae hucdum 
etiam, quamvis Scriptores Patrii impensi temporis detrimentum 
potius, quam proemium receperint, extraordinarium progressum 
exhibet; quantae igitur exspectationi argumentum suppeditare 
potest Spiritus Nationalis, ubi in ardua hac semita existimationi 
Publicae neque privatum commodum denegatum fuerit; eapropter 
Societas Erudita principali sibi Curae habebit, proemiis Fundo 
suo commensurandis, ac proportionate semper magis ac magis 
adaugendis, Culturam Litteraturae Patriae omnimode incitare, et 
provehere.

7) Theatri Cura.
Donec amplior Fundus, ampliorum quoque institutionum 

potestatem fecerit, interea cum exordio Instituti hujus Cura Natio
nalis Theatri eo restringitur, ut in quantum hoc quoque vehiculo 
cultura Lingvae Nationalis incrementa capere posset, praeprimis 
reflexe ad ipsam Dialectus perfectionem. Societas Erudita Curae 
habeat, quo sufficiens convenientium Drammatum, partim origi
nali Hungarico Idiomate elaboratorum, partim e Lingvds aliarum 
cultiorum Nationum translatorum provisio adsit.

§. III.
Membra Societatem Eruditorum Hungaricam constituentia.

P r o t e c t o r .
Tenellum quamvis in principio, non minore attamen patrio

tico Zelo, Commoda unice Publici dicatum hoc Institutum, quem
admodum propitio Numine instaurandum et favore Tutelaris

Eredetileg: Regiae Literariae.
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Cenii Nationalis exsurrecturum sperare fas est, ita ut sensim 
adolescere, ac solidiora capessendo incrementa, flore diuturno con
sistere valeat, teneram hanc spem Patriae, per Patres, jam in 
Comitiis 1790 congregatos conceptam, ac in haec tempora propa
gatam, felici omine a Clementia et Benignitate Summi Terrae 
Principis auspicantes, qua Sacratissima Sua Majestas Dominus 
et Rex Clementissimus Gloriose Regnans

F r a n c i s c u s  I.
posteaquam Avitas Majorum Institutiones, inter continuas retro
actorum Temporum procellas, ex universali ferme Europae 
Naufragio firmo, ac inconcusso Gubernaculo salvasset, praesentia 
quoque Regni Comitia paterna plane sollicitudine, unice pr.) 
Incolumitate, et Prosperitate Nationali, fidelis Sui Populi Hunga- 
rici Clementer exorsus est. Sub Tutela Potestatis Legislativae. 
peculiariter Serenissimi Caesareo-Regii Haered itarii Principis 
Domini Regni Palatini, qui Augustis non minus Natalibus Suis, 
ac indesinenti in Gentem Hungaram Benigna Propensione, quam 
et singulari colendarum Artium, Litterarumque Studio, illimita- 
tam universorum Hungarorum fiduciam sibi devinxit:

A r c h i - D u c i s  J o s e p h  i,
cujus Nomen Fastis Annalium Hungáriáé pro Decore hujus 
incisum, sera quoque Posteritas grata semper recolet memoria: 
Protectioni devotum esse cupiunt primi Fundatores.

Membra Societatis dispescuntur in Membra Dirigentia, item 
ordinaria, et extraordinaria, quibus accedunt Officiales Oecono
mici; et Famulitium.

M e m b r a  d i r i g e n t i a .
Numerum horum Fundatores in originaria sua Declaratione 

in tredecim defigentes, eollatis serius cum Deputatione Regni- 
colari (cujus voto ipsimet quoque Collegio huic Dirigenti ad- 
legendi esse prae caeteris digni judicabuntur) Consiliis, ut Popu
lares Litteraturae Nationalis studiosos ex omnibus Regni parti
bus delectu hoc honorare possint, et ampliorem de Republica 
Litteraria Hungarica bene merendi campum suppeditent, ad 
viginti quinque extenderunt, quorum delectus ex omnibus quatuor 
Regni Statibus instituti poterit.

Delectus hic, nunc in principio, praeter jam designatos offe
rentes quatuor Fundatores, residuorum viginti ac unius, Con
signatione Individuorum pro Benigna Denominatione Suae Sere
nitati Caesareo-Regia Domino Regni Palatino substernendus, voto 
Deputationis Regnicolaris Judicio et arbitrio ipsorum offerentium 
deferendus proponitur; propositio interim haec tum primum 
suspicienda erit, posrteaquam praesens Planum Organisational 
Regnicola rem quoque approbationem retulerit.
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Posthac autem morte unius, aut alterius enascituras vacan- 
tias superstites immediate, ac inomisse in primo suo Congressu 
liberis suffragiis ea modalitate suppleant, ut si prima occasione 
ultra medietatem praesentium vota nemini obtingerent,, eotum 
bina illa Individua, quae plurimorum suffragiis niterentur, pro 
Candidatis considerata, iterato scrutinio subjaceant, et qui alterum 
vel unico superaverit voto, pro electo habeatur.

P r a e s e s .

Praeexposita scrutinii modalitate Dirigentes e gremio proprii 
sui Collegii deligent singulo quovis Anno Societatis Eruditae 
Hungaricae Praesidem.

Quodsi autem vota in electione Praesidis aequa lance bifariam 
tribui evenerit, delectus unius e duobus a Denominatione Pro
tectoris .dependebit.

M u n i a  D i r i g e n t i s  C o l l e g i i .
Membra Collegii hujus, e quatuor Regni Statibus eligibilia, 

prout sensu praecise Decoris, et Existentiae Natiori alis citra secun
dos quosvis fines, pro Regis et Patriae servitio in Commodum 
Publici semet devovere deberent, ita Suprema hac Honoris Palma 
contenti nullum aliud Laboris praemium reportare possent.

Ordinarius Collegii hujus Congressus pro quovis Anno unus 
indispensabiliter praestituitur, diebus septum duraturus, cujus 
Protocollum de casu in casum per Praesidem Protectori Societa
tis praesentandum, quemadmodum quivis notabilior eventus pari 
modalitate insinuandus erit; in extraordinariis vero casibus 
dispositione Protectoris ita exigente, crebrius etiam Membra 
Collegii convenire deberent.

Pro cujusvis Congressus plenitudine, praesentia adminus 
novem Membrorum incluso Praeside desideratur, ea propter 
Membra Collegii, quae a comparatione praepedirentur, obstacula 
subversantia quatuor hebdomadis ante imminentem CongressUs 
Terminum medio Praesidis Protectori praevie insinuare, suique 
dispensationem exoperari obstringerentur, iis vero qui e disposi
tione Protectoris ad complementum numeri porro requirerentur, 
eomparitio indispensabiliter injuncta maneret.

Praeses, qui executiva Collegii Dirigentis Functione honora
bitur, Anno Functionis suae indesinenter, ac inomisse in fixo 
Eruditae Societatis Loco residere debebit, ab inde pro breviori 
etiam temporis intervallo, solummodo penes Indultum Protecto
ris semet absentaturus.

Praeses securitati Cassae Instituti invigilabit, improvisa 
proinde hujus visitatio continuo ab ejus activitate dependebit; 
Consultationes cujusvis indolis super adjunctis Fundi Eruditae 
Societatis, quae hunc seu active, seu passive respicerent, sub 
ejusdem praesidio in ordinariis Collegi Sessionibus pertracta
buntur, ita non secus Rationes super administratione Fundi,

Gróf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kötet. 40
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evoluto quovis Anno per Perceptorem Cassae eidem exhibendae, 
in Sessionibus his Collegialibus revidebuntur. Elocatio Capita
lium e quibus Fundus Instituti conflandus est, perinde, et con
stanter a Deciso et Dispositione Dirigentis Collegii pendebit.

Cum fine cujusvis Anni Collegium Dirigens singulis Regni 
Comitatibus Informationem praestabit, tam super statu Fundi, 
quam et super annuali Societatis ad propositum Scopum pro
gressu.

Ingruentibus autem Regni Comitiis, idem Dirigens Collegium 
Tabellarem conspectum super Actuali Statu Fundi, et Relatio
nem super progressu Culturae Lingvae Hungaricae, Artiumque 
et Scientiarum adminiculo ejus, inde a proxime praeteritis 
Comitiis procurato exhibebit.

Collegium Dirigens in ordinariis suis Sessionibus, tam quali
tatem quam et quantitatem praemiorum viribus Fundi commen- 
surando defiget, et uni e praesentandis per ordinaria Membra 
Eruditae Societatis pro singulo praemio binis Eruditis Viris 
decisivo suo Judicio assignabit.

Quarumvis proponendarum, et per ordinaria Societatis 
Membra praevia discutiendarum praemialium quaestionum stabi
limentum modalitate Scrutinii superius pro norma electionis 
praestabilita, suscipietur.

Membra Eruditae Societatis ordinaria.

Nunc in principio, pro ratione virium, quas fundus prae
existens suppeditare posset deligendi essent, pro singula e sex' 
generalibus scientiarium sectionibus duo,1 2 universim proinde 
incluso Societatis Secretario dudodecim, scrutinio Dirigentis 
Collegii. Tractu autem temporis, horum etiam numero cum in
cremento fundo augmentum consecuturo, in delectu cujusvis 
ordinarii membri praeter dirigens Collegium, quodvis ordinarium 
Societatis Commembrum voto gaudebit.

Cum interim nunc in Exordio Instituti, membra haec ordina
ria paucioribus adhuc occupationibus distinerentur, et alioquin 
cultura ipsius lingvae nationalis supremam semper Societatis 
curarum partem constitueret, pro Sectione Philologica designan
tur Membra sex, reliquarum quinque3 Sectionum cura, uni ac 
uni4 5 residuis Commembris concredita Secretario Societatis haec 
non intellecto5 provisio attamen haec, ad moderna solum initia 
restringitur, prout cultura lingvae provecta fuerit alterationem, 
adi obtinendam uniformem occupationum partitionem receptura.

1 Eredetileg : quatuor,
2 Eredetileg: terni,

v: * Eredetileg: trium.
1 Eredetileg: binis ac binis.
5 Az országos ülés pótlása.
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Officia Membrorum Ordinariorum.
Membra haec promiscue, ac indiscriminatim e classe Virorum 

Eruditorum, dummodo linguae nationalis gnari sint, etiamsi pro 
ratione status sui varia publica officia, quorum incumbentiis in 
cultura Litteraturae Patriae tempore penitus haud excluderentur 
deligi poterunt. Membra haec Societatis velut ordinaria, fixis etiam 
salariis abinfra defigendis dotantur, quae successu temporis Col
legium Dirigens augere etiam poterit, incumbet autem iisdem:

Culturae ac progressui Litteraturae Hungaricae praeprimis 
intentam sollicitam curam impendere, hocque scopo, quavis hebdo
mada minorem consessum litterarium asservare; cujus de causa 
quatuor ordinaria membra, incluso Secretario constanter in fixo 
Societatis loco commorari obstringuntur, quae hoc e respectu 
duplo illius, quod socii recepturi sunt, salarii dotantur.

Praeter minores hos consessus universum omnia ordinaria 
membra quovis anno adminus semel fixo Societatis loco, et tem
pore ab infra designando comparere, ac Sessionibus, et Consulta
tionibus Eruditae Societatis Hungaricae decursu minimum trium 
hebdomadarum intervenire obligantur; singillative vero, ac 
speciatim

Praesentanda praemialia opera, e hebdomadalibus consessi
bus assignanda, et tempestive transmittenda Tecensere, ac cum 
hacce recensione, et opinione sua Consessui litterario exhibere. —

Alia perinde in lucem edenda, et idiomate Patrio conscripta 
noviora Opera solerter evolvere, in quantum tempus suppeteret 
etiam recensere, hacque modalitate Societati Eruditae substernere; 
demum

Occasione anniversarii sui consessus e submissis ad propo
sitas quasvis praemiales quaestiones elaboratis bina caeteris prae
cellentia, non absimiliter decursu anni illius edita bina praestan- 
tissima Opera Hungarica votisatione mediante designare et Col
legio Dirigenti praesentare; ad officii eorum partes refertur.

Societatis Eruditae Secretarius.

Ex ordinariis Societatis Membris eligendus erit ejusdem 
Secretarius, qui in hac cathegoria peculiari insuper salario pro
visus, omne tempus operamque suam negotiis Societatis Eruditae 
consecrare obstringitur; peculiariter vero:

Protocollum Eruditae Societatis omni cum exactitudine ducet, 
prouti et Regestrum cunctorum Societätis scripturisticorum nego
tiorum; aeque in ordine conservabit.

In Sessionibus Eruditae Societatis tam majoribus, quam 
minoribus, vices Referentis explebit.

Correspondentias, et universa Exhibita seu ordinario Cursore, 
seu alia quacunque occasione recepta et Societati Eruditae sonan
tia Praesidi exhibebit, ac Protocollo inducet.

40'
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P e r c e p t o r .
Praeter ordinaria Societatis membra 1 duodecim, pro oecono

micis negotiis, et manipulatione Cassae eligendus erit Perceptor; 
conveniente pariter salario provisus, qui proventus Fundi Socie
tatis in tempore percipiendo, Oeconomica Societatis omni cum 
accuratia et parsimonia administrabit; in notabilioribus objectis 
erga Dispositonem ipsius Dirigentis Collegii, in minutioribus 
vero, unversim Summam quingentorum florenorum monetae Con
ventionalis per decursum totius anni excedere nequeuntibus, erga 
solius etiam Praesidis scriptam assignationem erogatione^ Socie
tatis complanabit; Ratiocinium porro suum ea cum exactitudine 
ducet, ut quovis momento concludi, et per Praesidem inspici 
valeat; demum rationes annuas cum fine cujusvis anni mox revi
dendas, Praesidi praesentare tenebitur.

Honoraria Societatis Membra.
Quo majore numero deligi poterunt ex iis, qui opinione 

publica gradum quempiam eruditionis assecuti sunt; membra 
haec hcnoraria quo ampliora merita in Literatura Hungarian 
adipiscerentur, eo majori qualitate ad optinendum gradum ordi
narii membri pollerent: cum successu temporis e horum solum
modo gremio membra ordinaria deligenda sint.

Membra eadem honoraria voto quidem in Consessibus litera  ̂
riis tam majoribus, quam minoribus gaudebunt, nullo attamen 
salario.

F a m u l i t i u m .
Iudispensabiliter necessarium in sequentibus Individuis 

defigitur:
Claviger, una Portarius.
Duo Servitores.
Mediastinus.

$. IV.
Locus fixus ac Aedes Societatis Eruditae.

Pluribus ac momentosius e considerationibus locus fixae 
mansionis, quo Societas Erudita tanto efficacius ad scopum pro
positum instauraretur, in Libera, Regiaque Civjtate Pestiensi 
deligitur; aedibus accomodis, nunc cum exordio Societatis in 
censum unice sumendis. Motivo delectus hujus subservit, quod 
locus hic meditullialis ferme totius Regni in contiguitate Metro
polis Urbis Budensis, et praesentia Dicasteriorum Regni, ac 
Regiae Scientiarum Universitatis maximum Lite ratorum Hun- 
garicorum numerum contineat; summum autem motivorum est, 
quod in eodem loco tam Bibliotheca Nationalis Széchényiana, 
quam! et Musaeum Hungaricum reperiatur tantis provisa admi
niculis, quae nunc instantanee immensis solum sumtibus compa
rari possent, et Fundum Societatis1 nimiopere attenuarent, aut
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plane funditas exhaurirent, in eodem autem mansionis Joco Societati 
Eruditae Hungaricae mutui adjutorii, et reciprocitatis Commercium 
praeberent. 1

V. '
Ordo Consessuum Societatis.

Pridie praefigendi pro Congressu generali totius Societatis 
Eruditae termini, quodvis ordinarium Societatis Membrum apud 
Praesidejn Collegii dirigenti® semet insinuabit; ^nniversales hae 
Sessipneg Societatis, trium continuarum septimanarum decursu 
asservabuntur, in quibus Dirigentia quoque Spcietatis membra 
non secus ac in hebdomadalibus minoribus Sessionibus loco et 
voto gaudebunt; post effluxum, alterius hebdomadae Dirigentis 
quoque Collegii Sessiones diebus continuis septem duraturae 
inchoabuntur; anniversarius generalis hujus Congressus termi
nus in ' modernis adjunctis prq stabili defigi nequit, ast interea 
etiam, donec alterato nefors moderno systemate literario feriae 
Studiorum, relate ad diversae Keligionis Individua actu discre
pantes approximative magis coadunatae fuerint, praeficio termini 
hujus, Judicio, et arbitrio Dirigentis Collegii defertur ea lege, 
ut terminos anniversarios alternative tales seligat, ac cum 
praescitu Protectoris praestituat, quo cujusvis Religionis Viri 
Eruditi in Congressibus his generalibus partem capere queant.

In majoribus his Sessionibus ante omnia perlegentur 
quaestiones proemiales pro anno eodem stabilitae, ac continuo 
ordine praesentata ad easdem quaestiones Elaborata, una cum 
reflexionibus ac opinione ordinariorum membrorum concernentis 
Sectionis; postmodum instituetur votisatio ad designanda bina 
apprime concinnata Elaborata, quae etiam instantanee pro 
assignando proemio Collegio Dirigenti praesentabuntur. Votisa- 
tionein hanc excipiet alterius ordinis scrutinium pro delecta 
duorum praestantissimorum, ex Operibus anno eodem-typis edi
tis, ac praevie solerter perscrutandis, designandorum, pari moda- 
1 itate peragendum; quo terminato, designata bina haec Opera 
peraeque pro obtinendo proemio Collegio Dirigenti substernentur. 
His peractis manuscripta talia, quae typis vulgari digna cen
serentur, ob inopiam interim Authorum inedita haerent, inspi
cientur, ac Dirigenti Colegio praesentabuntur. Tandem assignato 
per Collegium Dirigens in propriis suis Sessionibus cuivis com
petente et condigno proemio,, proemia hac, quo majori fieri potest 
splendoris apparatu, demisse praevie expetito Suae Serenitatis 
Oaesareo-Regiae Domini Regni Palatini benigno interventu, iis 
quibus assignata fuerint, distribuentur.

In altero Sessionali Cubili sub hac quoque generalis Con
gressus periodo ordinariae minores hebdomadales Sessiones more 
recepto, deligenda quavis septimana die, asservarentur. Praeses 
interim hac occasione pro lubitu, Seniorem e membris Societatis 
ordinariis, e praesentibus sui loco substituere poterit. In Sessio
nibus his minoribus Dissertationes magis succinctae, minutiora
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item oblectamento Publici destinata opera, ante omnia autem 
articuli, et recensiones Litterariis Ephemeridibus inserendae 
praelegerentur, quorum lectione et discussione continuum Litte
rarium Commercium sustentari valeret.

§. VI.

F u n d u s  E r u d i t a e  S o c i e  t a t  is.

Fundus Societatis unice e hucdum praestitis notabilibus 
Sacrificiis, et post hac magnanimitate Patriae Filiorum studio 
provehendae Culturae Nationalis praestandis conflari poterit; 
sperare profecto licet, ut inter tot potentes Patriae Filios, partem 
solummodo amplissimorum, quae recipiunt Beneficiorum, hoc 
etiam Publicae utilitatis Instituto Patriae reddituros, Fundus 
Instituti adjutorio neutiquam destituatur, suamque quo ocyus 
nanciscatur consistentiam; eo a potiori, quod his quoque Sacri
ficiis, pro Decore, et Commodo Communis Patriae collatis Capi
tale solum elocaturi sint, quod progrediente Cultura Nationali, 
per incrementum Industriae Nationalis et huic correlatum Redi
tuum augmentum, Posteris eorum cum foenore refluet.

Ut interim actualis Societatis Fundus e hucdum interventis 
•oblatis conflandus, intrinsecum etiam augmenti principium cum 
nativitate sua nanciscatur, eventum in omnem sexta foeuoris 
annui pars quotannis Capitali Fundo adjicietur, ac cum eodem 
conjungetur, quinque solum foenoris sextalitatibus, pro reali 
Societatis fixo proventu consideratis, ac pro necessariis ejusdem 
erogationibus assignatis.

Extraordinariorum Societatis redituum partem efficeret pro
ventus e Typographia Societatis ac editione Calendarii Natio
nalis, si requisita Privilegia tractu temporis Societas Erudita 
Hungarica e Benigna Collatione Suae Majestatis Sacratissimae 
Regia consequi posset percipiendi.

Cum autem securitas Fundi praecipuo ampliorum oblatio
num incitamento deservitura sit, ac principale conservandi Insti
tuti hujus praesidium constituat: relate ad administrationem 
Fundi, e mente praesentium Fundatorum inalterabilis illa regula 
statuitur; quod Capitalia Fundationalia in nullos unquam alios 
fines, quam qui pro Scopo Societatis hujus Eruditae praestabiliti 
sunt, converti valeant, — ut porro, tam in his, quam et in futu
rum interventuris oblationum casibus, Offerentibus quidem libe
rum maneat, fundationalia haec Capitalia seu erga extradandas, 
ac preferenter ad specialem e Bonis immobilibus assignandam 
Hypothecam intabulandas, et omni cum praecisione Fundamen
tali huic Instituto, cum stipulatione 6 pro centualis annue Indis- 
pensabiliter persolvendi Interusurii applicandas Obligatoriales 
prae manibus suis retinere, Bonisque suis immobilibus superin
ducere, seu Capitalia eadem Fundo Instituti effective et realiter 
tradere; casum attamen in eum, si fatis temporum, Societatem 
Eruditam Hungaricam intercidere oporteret, Successoribus Fun
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datorum respectiva Fundationalia Capitalia, cum omni inter
medio tempore enatura accrescentia ea proreus ratione, ac rrioda- 
litate, prouti per ipsos Fundatores nunc in principio factarum 
oblationum dispositum fuerit, de facto et incunctanter restitui 
debeant.

Ut igitur mens, et Dispositio Fundatorum in salvo semper 
maneat, administratio Fundi Societatis per Collegium Dirigens 
ita adpromptabitur, ut Capitalia Fundationalia, seu in Individuo, 
seu generice in concreto effective Fundo Instituti Resignata, tam 
nunc in principio, quam et futuris quibusvis temporibus, semper 
cum expressa nomenclatione Fundatoris, Familiae nimirum ac 
ipsius Individui Fundantis, aut Jurisdictionis Publicae, vel Com
munitatis prout videlicet, et a parte cujus Capitalia eadem Fundo 
Instituti tradita existerint, elocentur, ac pari modalitate in Fun- 
dationali Societatis Protocollo praenotentur.

$. VII.
Praeliminaris Erogationum Designatio.

Erogationes hae ex ipsa Instituti praesentis indole cum tem
pore, et incremento Fundi progressive ac notabiliter adaugendae, in 
quantum praevideri possunt, nunc principiis solum Instituti 
commensuratae, pro quovis Anno ad sequentia Capita reducuntur 
in Conventionali Moneta.

a) Fixa ordinaria Salaria.
b) Proemialium quaestionum renumeratio.
c) Proemia pro binis praestantissimis Hungaricis Operibus.
d) Extraordinariae Adjutae.
e) Miscellanea.

Status Salarialis.
1. Quatuor ordinariis, constanter Pes- 

tini commoraturis membris, singulo flore-
nis 600. ejectatis in s im u l .............................  2400 fl. |

Reliquis octo ordinariis Membris per / 4800 fl
florenos 300..........................................................  2400 fl. !

2. Secretario Societatis praeter superius jam in 
qualitate ordinarii Membri ejectatos 600 florenos insuper 400 fl.

3. Perceptori in concreto ..........................................  600 fl.
4. Scribae Secretario Societatis Adjuncto.................  200 fl.
5. Portario una C la v ig e r o ..........................................  200 fl.
6. Duobus Servitoribus per 75. florenos insimul . . 150 fl.
7. M ed ia stin o ...................................................................  50 fl.

Pro proemialibus Quaestionibus et Operibus.
Reflexe ad singulam scientiarium Sectionem, quaes

tionibus adminus binis praestitutis, et pro resolutione
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harum [per prudens Directionis arbitrium proemia dis
tribuantur ad vires]1 ............................................................ 4000 fl.

Proemium praestantissimorum duorum Hungarieo- 
rum Operum a 1000 fi................................................. 2000 fl.

Extraordinariae Adjutae.
Pro editione memorabilium Manuscriptorum, aliis

que eventualibus notabilioribus casibus, qui tamen haud 
emergente casu per plures etiam annos congregari, et
in futurum reponi poterunt..................... ............................. 3000 fl.

M i s c e l l a n e a .
1. Census elocandarum pro usibus Societatis Aedium 2000 fl.
2. Quarteriales reparationes, accomniodationes et

apparatus Sessionalium C ubilium ...................................... 400 fl.
3. Expensae Postales .......................................................  1000 fl.
4. Eventuales minutiores expensae.............................  500 fl.

19.300 fl.
Sextalitas quovis anno in augmentum Fundi con

vertenda primo Anno efficeret..........................................  3.217 fl,
Summa totalis cum exordio Societatis pro primo 

Anno desiderata efficeret.......................................................22.517 fl.
Eo in complementum organisationalis huius Plani praesta- 

bilito, quod etiamsi oblationes his adhuc Comitiis faciendae, 
summam Capitalis praeexpositum annuum foenus reddituri, hau l 
adaequarent, eo non obstante, ut primum hocce Institutum Altis- 
simam approbationem et confirmationem Regiam obtinuerit, con
clusis modernis Regni Comitiis erectio et organisatio Societatis 
hujus Eruditae, viribus Fimdi commensuranda instaritane susci
pienda sit; in iis vero quae decursu temporis et cum incremento 
Societatis ejusque Fundi ad assequendum praestitutum princi
palem scopum, praeter ac ultra fundamentalia Plano praesente 
expressa Statuta desiderarentur, suppletorie in eorundem sensu 
ac spiritu instituendae provisiones, sagacitati et sollicitudini Col
legii Dirigentis concredantur.

■ I I .
, D e m i s s a  Op i n i o .

De opportunis Mediis propagandae, atque omnibus Regni Hun
gáriáé, et Partium adnexarum Incolis pedetentim citra coactio

nem notae reddendae
Lingvae Hungaricae.

In Actis praeteritorum non minus quam praesentium Comi
tiorum Regni Hungáriáé, plus simplici vice enunciatum est ardens 
desiderium illud: ut quis quis Hungari nomine gloriatur, etiam

1 Eredetileg: primae quidem florenis 600. alterius vero florenis 400. 
ejectatis, ad 4. Sectiones obveniunt.
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Lingvam Hungaricam calleat, et svavi hoc vinculo idem Regnum 
incolentium fortior unio concilietur. — Quid magis optandum* 
atque omnibus ,ad, eandem Civilem Societatem pertinentibus 
Membris, , commune sermocinandi genus, quo quilibet Villicus 
Ruricolam, — Herus Famulum, — Bonorum Possessor Colonos, — 
Civili; efficio fungens, suae sollicitudini creditos, — Dux Milites, 
— Sacer curio in ambitu Parochiae degentes Fideles, — Magister 
Discipulos, — Sacrorum Antistes universum cui praeest Popu
lum, et afferi, et intelligere possit? — Quis nescit quam graves 
obices ponat in Regno Hungáriáé diversitas Lingvarum, defectui 
unius communis juncta, fiduciae subditorum erga Dominos, — 
Administration! publicae, — Institutioni Scholasticae, — Doctri
nae Religionis debite tradendae? Quem latet quam arduum'sit, 
vel tinam Lingvam perfecte addiscere, atque ideo, vix aetatem 
hominis sufficere, ut Lingvas nunc in Regno Hungáriáé vigentes: 
Germanicam, Slavicain, Illyricam, Valachicam, Vindelicam, prae
ter Hungaricam et Latinam, sibi familiares reddat? — Quis potest 
dubitare convenientissimum esse, ut in Hungária Lingva Hunga
rian sit communis? — :'

Absit attamen quam longissime intentio, recensitarum Liti- 
gvarum, quae singulae in diversis locis a Parentibus, quin memo
ria fatigetur quotidiano usu discuntur, — e Regno hoc exstirpan
darum; — Romanam Lingvam, quae semper praecipuus fons 
eruditionis manebit, Juventus Hungara in posterum etiam quam 
diligentissime doceatur; — verum dum Intellectus Hungari, alia
rum peregrinarum Lingvarum notitia excolitur, Hungarici quo
que Sermonis, a quo Natio Hungara nomen mutuatur, peritiam 
sibi comparet est necesse. —

De propagatione et Cultura Lingvae Patriae sub felici Regi
mine Augustissimi Imperatoris et Regis Francisci I., quem Deus 
Incolumen quam diutissime praestet! conditae Leges: majoribus 
in dies faciendis progressibus campum aperuerunt.

Quod Culturam, aut potius amplificationem Lingvae Hun- 
garicae ejus indoli consonam attinet, haec ad Institutum praesens 
non refertur, — hic solummodo de propagatione Patrii Sermonis 
agendum erit, et deservientia in rem adminicula proponuntur 
sequentibus: ., ,

S e c t i ο I.

Adminicula propagandae Lingvae Patriae.

1) Quo ocyus concinnetur Grammatica Hungaricae Lingvae, 
pro Scholis Normalibus, et Trivialibus, cum explicatione Ger
manica, Slaviqa, Croatica, Illyrica, Valachica, et" Vindelica, pre 
quolibet nimirum I di amate distincta; in qua synoptice, seu in 
compendio omnes Regulae, additis brevibus exemplis reperian- 
tur, — facilia moralia Paradigmata adsint, — Syllabus interpre
tationi Thematum necessariorum, et aliorum frequentioris usus 
vocabulorum, cum significatione in Lingva Vernacula comprehen
datur.
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2. ) Ad providentiam Directionis ab infra designandae spec
tabit, in quolibet Idiomate tot exemplaria Grammatices Hunga- 
ricae typis edenda procurare, quot pro numero Juventutis Lin- 
gvae ejusdem ignarae, in ambitu Regni, per concernentes Juris
dictiones; viis, ac modis congruis cognoscendo, ac indicando 
desiderarentur, hacque de causa Directio Societatis, mutuam hoc 
in passu cum Jurisdictionibus Regni fovebit cointelligentiam. —

3. ) Exemplaria haec Grammaticae, Typis Universitatis, et 
quidem erga dimidium Lucri, quod secus exigitur edenda forent, 
quae postmodum singulis Jurisdictionibus numero requisito, 
causa instituendae distributionis, partim erga numerandum pre
tium, partim pro egentioribus, in quantum Fundus Societatis 
ferendo huic oneri par fuerit, gratuito etiam subministrabuntur, 
et transmittentur; Praeses autem Societatis per recipientes Juris
dictiones super facta distributione edocendus erit.

4. ) Pro ratione Localium adjunctorum, quoad nimirum obser
vari et effectuari potuerit in singulis Oppidis, et Pagis ubique 
Notarii Hungaricae quoque Lingvae gnari assumentur, qui dum 
aliis occupationibus impediti non sunt, Ludimagistri, hanc 
Lingvam ignoratis, —■ si talis foret, — defectum sarcire possint.

5. ) Cum scopus Societatis hujus idoneorum Docentium 
instructionem, et requisitum pro ambitu Regni Partiumque 
adnexarum, ad institutionem Lingvae Patriae numerum prae- 
requirat, ante omnia, praeter Praeparandias pro Scholis Natio- 
nalibus et Normalibus actu existentes, Praeparandiae ad forman
dos sufficienti numero pro Trivialibus Scholis Lingvae Hunga
ricae Docentes instruendae erunt; Planum coordinationis et 
institutionis, Directa ipsa abinfra designanda elaborabit, inevita- 
biliter attamen necessarium erit, ut Alumni Musices etiam insti
tutionem recipiant, ac per id una etiam pro Ludimagistris habi
les reddantur. Capitalia Praeparandiarum harum Loca, pro 
ratione situs Regni, aliorumque adjunctorum defiguntur quatuor. 
nimirum Sabariae, Comaromii, Szegedini et Miskolczini, ubi 
Alumni e diversis Regni partibus convenientes ac Lingvae Hun- 
garicae ignari, hanc praeter normalem institutionem quotidiano 
etiam usu, et promiscuo cum Incolis Commercio, propriato sibi 
reddere possent. Singula Praeparandia tribus Professoribus, quo
libet pro hic et nunc annuo 300 florenorum Salario in Moneta 
Conventionali dotandis, instruenda veniet; circa accommodatio
nem quarterialem Praeparandialium harum Scholarum sperare 
licet, ipsas respectivas Locales Jurisdictiones, eatenus provocan
das necessitati huic prospecturas esse, et ideo ab ulteriori hae in 
parte provisione isthic praescinditur. Materiae autem pro institu
tione praestituto propagandae Lingvae Nationalis, una etiam edu
cationis praeprimis Ruricolis accommodae, et proficuae scopo 
deservientes, designantur sequentes:

1. ) Lingva Hungarica.
2. ) Paedagogia.
3. ) Arithmetica,
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4. ) Historia Naturalis.
5. ) Technológia.

In Capitatibus his Praeparandiis, post paucorum annorum 
effluxum singulae Jurisdictiones, in quarum gremio Lingva Hun- 
garica invehenda, et propaganda foret, sufficientes, et aecomodos 
Docentes reperirent, quorum opera rursum in sui gremio Scholas 
Triviales instruere, hocque adminiculo intra breve temporis 
spatium, ad propagationem Lingvae efficaciter operari possent.

Nunc interim cum exordio; e designatis quatuor Capitalibus 
Praeparandiis praeferenter instruendae forent binae, nimirum 
Szegedini, et Comaromii, sucessu temporis, cum incremento fundi, 
erectione etiam residuarum duarum Praeparandiarum subsecu
tura; ut autem in bis Praeparandiis ipsa etiam Juventus Lingvae 
Hungaricae ignara, ejusdem condiscendae majorem stimulum 
reperiat, Alumni earundem Praeparandiarum, qui praeclara pro
gressus sui specimina, fldedigne comprobanda ediderint, fundo 
adaucto condigna proemia recipiant.

6- to. Praecipuum condiscendae Lingvae Patriae, hocque scopo 
praedesignatas Capitales Praeparandias adeundi incitamentum 
deveniet, si Jurisdictiones Regni curas suas eo converterint, ut 
Alumni trivialium harum Praeparandiarum in locis gremialibus 
pro docentibus applicentur, eatenusque Patronos Ecclesiarum et 
respective Communitates locorum provocaverint; non secus, si 
e Praeparandiis Scholarum Normalium ad stationes vacantes ii 
prae caeteris appliciti fuerint, qui durante cursu lingvam Hun- 
garicam ita addidicerint, ut aliis quoque institutionem in eadem 
praebere possint.

7- mo. Commendari possit Dominis Dioecesanis Episcopis, tam 
Latini et Graeci Ritus Catholicis, quam Graeci Ritus non Unitis: 
ut in Seminariis Cleri Junioris, Lingvam Hungaricam assidue 
doceri jubeant, et exemplo Dioecesis Scepusiensis Scholam 
aperiant, in qua, pariter ad normam praeindicatam plures quoque 
formentur, qui in Oppidis, et Pagis Ludirectorum Officium obire 
possint, atque simul lingvam Hungaricam discant, post certum 
annorum numerum in deligendis individuis pro Cantoris, aut 
Magistri Officio, eorum praeferens habeatur ratio, qui in tenta
mine e Studio lingvae Hungaricae primae classis calculum 
meruerint.

8- vo. Idem etiam Augustanae Confessioni addictorum su
premo Consistorio svadeatur.

9- no. Parochis, Ministris, Ludirectoribus et Normalibus Pro
fessoribus, qui Juventutem Lingvae Hungaricae ignaram cum 
notabili fructu Hungarice loqui docuerint, idque Testimonio 
fidedigno comprobaverint, dum fundus Instituti praesentis 
augmentatus requisitam consistentiam nanciscetur, pro ratione 
meriti Rfloren. 100, 50, 25 et 10 M. C. remuneratio detur.

10- mo. Parochi, Ministri, Ludirectores, Populo frequentius 
scopum horum conatuum explicent, scilicet: non esse eam inten
tionem, ut praeter Hungaricam omnes aliae Lingvae e Regno 
eliminentur, verum id tantummodo desiderari, ut singuli in Solo
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Hungarico degentes, etiam Nationis Hungarae, cujus pars sunt 
Lingvam addiscant; — quam utilissimam et necessariam esse sat 
superque patet inde, — quia magnus numerus Incolarum Hungá
riáé, et Transylvaniae cum quibus in Civili nexu constituuntur, 
solam hanc Lingvam callet, — quia haec Lingva sicut in Transyl
vania, ita etiam in Hungária publicorum negotiorum tractando
rum magna parte vehiculum est; — quia in posterum Lingva 
Latina, subsidio Lingvae Hungaricae docebitur, ne supervacanea 
ejusdem rei, diversis Lingvis instituta explicatione, tempus inani
ter conteratur, et Juventutis progressui mora injiciatur.

11- mo. Secundum articulum 16. 1741. Parochi Catholici
Lingvae Patriae gnari; qui propagatione etiam Hungaricae 
Lingvae peculiaria sibi merita comparaverint, caeteris paribus 
per Dioecesanos Episcopos Clementiae Sacratissimae Regiae 
Majestatis sua via proponantur, ut dum Canonicatus vacant, 
Patriae amantium proemio donentur; Sua vero Majestas Sacra
tissima. per SS. et 0 0 . Regni demisse exoretur, ut similium Can
didatorum praeferentem rationem clementer habere dignetur.

12- mo. Singulis anni facili, claro, venusto Sermone Hunga
rico adornetur omnibus adjunctis vestita deductio propagationis 
et progressuum Lingvae Patriae additis laudibus illorum, quorum 
industriae optatus successus adscribi debet, — attingi in eadem 
deductione deberent Privatorum etiam conamina, et Instituta per 
Regnum in propagationem Lingvae Patriae adhibita, in quantum 
Directioni Instituti praesentis innotuerint, — haec Relatio typis 
vulgata omnibus Dicasteriis; Jurisdictionibus, Maecenatibus, item 
Scholarum Normalium Inspectoribus, Lingvae, et Literaturae 
Hungaricae Professoribus, Ephemeridum Hungaricarum Scripto
ribus, denique Parochis, Ministris et Ludirectoribus illis qui proe- 
mium, aut laudes meruerant mittantur, singulis porro Comitiis 
per Directionem Instituti super progressu ejusdem in propaga
tione Lingvae Patriae a tempore postremorum Regni Comitiorum 
procurato, circumstantialis Relatio praestabitur.

Demum ipsa etiam Dominia Terrestralia per concernentes 
Jurisdictiones provocanda esse viderentur, ut propagationem 
cognitionis Lingvae Hungaricae sibi cordi sumere, hocque etiam 
pacto de Patria bene mereri velint.

S e c t i o  II.

Fundus propagandae Lingvae Patriae.

Munificentia Patriae amantium Maecenatum, et quidem:
a) Sua Serenitas Caesareo-Regia Dominus Regni Palatinus 

impensissime exoratur, ut qua Benevolentia cuncta ad provehen
dum florem et culturam Nationalem hucdum erecta Instituta 
Regni completcus est, pari Benignitate huic etiam propagandae 
Lingvae Hungaricae Instituto, Patrocinium suum largiri, et qua 
Protector ejusdem, omnes Regni Jurisdictiones Benigne provo- 
chre dignetur, ut in hunc finem pro suo in commodum publicum
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zelo, conferre velint; ideoque singulis, norma Instituti, prout per 
Status et Ordines Regni ac Sacratissimam Regiam Majestatem 
approbata fuerit, typis edita mittenda erit.

b) Liberum erit cuilibet oblatum summam apud se retinere, 
et datis Obligatoriis literis Censum numerare, aut si ipse retinere; 
sufficientemque securitatem praestare nollet, Capitale Fundatio- 
nale per se oblatum, ipsius Instituti Fundo inferre.

c) Authographa Litterarum Obligatoriarum quae praevie 
intabulari debent, in Archivo Jurisdictionem deponi poterunt, et 
sufficiet solum fidedigna Apographa Suae Serenitati Caesareo- 
Regiae mittere, — quod si quacunque de causa hoc Institutum 
non inchoaretur, aut intercideret, Chyrographa legitimis Haere
dibus restituantur.

d) Minorum Summarum oblationes, per concernentes Juris
dictiones in unum collectae, sub nomine ejusdem Jurisdictionis 
Fundo Instituti inferantur, ac exinde eadem sub nomenclatione 
elocentur, — cessante vero Instituto hocce, a dispositione ejusdem 
Jurisdictionis dependeant.

e) Antequam Centum Millia florenorum M. C. collecta, et 
plena cum securitate foenori data fuerint, Instituti hujus erectio 
differatur; tunc vero Sua Serenitas Caesareo-Regia, Directioni 
Instituti omnia Obligatoriarum Litterarum Apographa con
signanda disponere, et functiones inchoandas Benigne intimare 
dignabitur.

S e c t i o  III.

D i r e c t i o  I n s t i t u t i .

Protectione totius Instituti a Benignitate Suae Serenitatis 
Caesareo-Regiae Domini Regni Palatini, votis et precibus arden- 
tissimis exoptata, ipsa negotiorum Instituti manipulatio, et me
diorum ad propositum scopum optinendum applicatio, a cura et 
providentia Directionis dependebit.

Directio Instituti communi quorumvis eminentiorum Patriae 
Filiorum Honoris quippe et existimationis Nationalis proemio 
gloriabitur, — ab universali quippe in provehenda Lingva Patria 
ardore sperare licet, Viros praeclaros, et conspicuos, haud defutu- 
ros, qui hanc etiam opellam Curae Instituti hujus in communis 
Patriae et Nationis Florem ultro ac lubenter devoveant.

Directio Instituti consistet ex Individuis novem, nunc in 
principio per primos Offerentes, seu Fundatores Instituti Suae 
Serenitati Caesareo-Regiae, qua Protectori proponendis, et per 
eandem Suam Serenitatem denominandis, subseque vero vacan
tibus, per superstites pluralitate votorum eligendis.

Ex ipso Directionis Collegio per commembra deligetur 
Praeses Instituti pari ratione pluralitate votorum.

Deligendus praevia modalitate Praeses, Litteras in negotiis 
Instituti exaratas, quarum involucro inscribi deberet; De propa
gatione Linguae Patriae reserabit, ac responsi adornandi tenorem 
Actuario declarabit, Cassam Instituti saepius inopinate visita-
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bit, — Mense Februario Rationes, de anno praeterito, si exhibitae 
non fuissent, Censurae subjiciendas exiget, atque diligenter in 
Trutinam revocari curabit. In Congressu Generali Dirigentium 
membrorum quotannis semel celebrando, Relationem de Instituto 
propagandae Lingvae Patriae per Actuarium adornandam prae
sentabit, eorum, qui se proemio dignos reddiderunt nomina et merita 
recensebit; — Cum augmento Fundi proemiorum aeque ac 
sumtuum aliorum adsignationem desiderabit. — Iis, quibus 
proemia addicta fuerint, favorem significabit, ut de levandis a 
Perceptore pecuniis, aut Libellis ab Actuario recipiendis solli
citi sint. —

S e c t i o  IV.
Officiales et Servitores Instituti, ac ratio eos eligendi.

Perceptor Apographa Litterarum Obligatoriarum a Juris
dictionibus missa, aut Chyrographa etiam tradita conservabit. 
Census suo tempore pendi urgebit, morosos debitores, qui moniti 
quoque satisfacere tergiversarentur Praesidi deteget. — Debitores, 
qui post praestitutum terminum ultra annum different Census 
numerationem, obtento Praesidis consensu nomine Instituti, opera 
conducendi Advocati Lite conveniet, — citra assignationem Gene
ralis Congressus, nihil prorsus erogabit, — Accuratum Diarium 
percepti, et erogati aeris ducet, — Semper ultima Januarii Ratio
nes de praecedente anno Documentis fidedignis fultas Congressui 
Directionis Generali fine superrevisionis exhibebit.

Actuarius omnes Conceptus adornabit, — Acta in Archivo 
ordinate custodiet; — Indicem, et Protocollum scribet; — Quotannis 
pro Congressu Generali Typis vulgandam Relationem de Instituti 
hujus omnibus adjunctis diligentissime elaborabit; — Protocollum 
Congressuum Generalium, in uno quippe exemplari Suae Sereni
tati Caesareo Regiae Dominio Regni Palatino, terminato quoque 
Congressu per Praesidem praesentandum in duplo ducet; — 
Libros distribuendos conservabit; — Assignatos erga Apocham 
distribuet; de expleta distributione semper Mense Januario Ratio
nes exhibebit.

Congressus Generalis recipiet Relationem de progressibus 
hujus Instituti; assignabit commendatis proemia, et alios erga 
Praesidis propositionem necessarios sumtus; dabit absolutionales 
Perceptori de pecuniis, Actuario de Libellis distributis ratio- 
cinanti; foenori dabit Capitales Summas; Instructiones accomo- 
das Salarisatis Ordinariis Instituti Nembris extradabit; coordi- 
natis Praeparandiis Professores pro iisdem denominabit, ac 
Superinspectionem Praeparandiarum Curae habebit; cuncta 
demum quae ad propositum Instituti scopum, propagationem 
nempe Lingvae Hungaricae in ambitu totius Regni adornandum 
desiderarentur, sagaci ac provido Judicio, et determinio decernet.

Pro munere tam Perceptoris, quam Actuarii Praeses tres 
proponet, et Generalis Conventus e Candidatis, maxime idoneum 
nominabit. — Scribam perinde Directio nominabit, Famulum vero 
Perceptor conducet.
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S e c t i o  V.
Erogationes annuae stabiles ad finem Instituti.

Honoraria forent in Moneta Conventionali:
Pro quatuor Praeparandiis In singula Professoribus tribus

a finis 300.
dotandis insimul obveniunt .................................. Rflni. 3600
Perceptoris ..............................................................  — 600
Actuarii ...............................................     — 400
Scribae ..............................................................  — 200
Merces Famuli . . .....................................................  — 150
Pro Hospitio ...........................................................  — 500
Pro prima Instructione .......................................  — 150
Pro variis quotidianis expensis, utpote Lignis, 

calefactione, Charta, et aliis ad scriptio
nem necessariis 400

Adeoque universim Rfloi·. 6000

f) Gr. Széchenyi István alapítólevele.1
Alább ie írtt, Gróf Sárvári és Felső-Vidéki Széchényi István, 

Császári Királyi Kamarás és Százados Kapitány, adom tudtokra 
mindeneknek, akiknek illik, s a kiket ez a dolog most illet, vagy 
jövendőben illethetne, hogy én az Ország-Gyűlésein 1790 és I l d i k 
ben az egybengyűlt Karok és Rendek által felállíttatni czélozta- 
tott Hazai Tudós Társaságnak, — midőn ezen Ország Gyűlésén 
újjabban annak a fejedelemre és Hazára nézve egyaránt hasznos 
és kívánatos volta kijelentetett volna, — felállíthatására, öröm
mel és egész készséggel oda ígértem minden Jószágaimnak egy 
egész Esztendei tiszta jövedelmét; minthogy azonban azólta ezen 
Tudós Társaság felállítására nézve már számosán vágynak vél- 
lem, és az Ország Rendéivel egy értelemben, s azon Hazai Inté
zetnek felállítását példás buzgósággal eszközleni is kívánják, — 
szükségesnek tartom én is Fundationalis kötelező Levelemet fel
tenni, megerősíteni s a Tekintetes Karoknak és Rendeknek benyúj
tani; következendő Pontokban:

1. Lelkiesméretesen és Magyar érzéssel, határozom el Jószá
gaimnak egy Esztendei jövedelmeit (de a nélkül, hogy ezen elha
tározásom, mellyet csupán Királyom és Hazám eránt lángoló buz- 
góságom vezet, valaha jövedelmeimre nézve Sinór mértékül vétet
hessen) 60.000 az az Hatvan ezer Conventionális értékű Rhénes 
forintokba, mellyeknek erejéig magamat és Successoraimat lekö
telezem ezennel következendő Feltételek alatt:

2. Hogy azon Summát én magamnál és Successoraim magok
nál megtarthassam és megtarthassák mind addig, míg annak 
Interesseit mind én pontosan fizetem, mind Successoraim ponto
san fizetik. — Ellenben

1 Bemutatták a 104. országos ülésen, 1826 május 29-én. (1825/7. ország- 
gyűlés írásai, II. k., 591. 1.)
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3. Ha akár én az Interesek fizetésében elmaradoznék, vagy 
Successoraim resteskednének, adok tellyes hatalmat reá, hogy a 
Tudós Társaság Actoratusa alatt rajtam és Maradékaimon Pest 
Vármegyének Ordinarius Viee-Ispánya, praescissis omnibus Juri
dicis Remedis, salva tamen extra Dominium ad Septemviratum 
appellata az egész Summát accessoriumaival eggyütt Executióval 
megvehesse.

4. Minthogy az emberi dolgoknak és Intézeteknek változandó- 
sága, azt múlhatatlanul szükségessé tészi, hogy a most szerentsé- 
sen született Nemzeti Intézetnek halála esetére is rendeléseket 
tegyek, mellyet azonba távoztasson az Isteni bölts Gondviselés 
mind addig, míg édes Magyar Nemzetemet a Nemzetek sorában 
megtartani jónak látja. Akkor mindazonáltal, midőn ezen Nem
zeti Intézetnek akár melly előre el sem látható okoknál fogva meg 
kellene szűnni, azon esetben a Capitalis megnyőlt Interesseivel 
együtt jöjjön az én és Successoraim dispositiójok alá, olly vilá
gos feltétel alatt mindazonáltal, hogy azt többé magamnál vagy 
magoknál meg ne tarthassam vagy tarthassák, hanem azt ismét 
más valamelly általam vagy áltatok hasznosnak ítélt Hazai közön
séges Intézetre fordítani tartozzam és tartozzanak.

5. Mind azon Fő Princípiumokhoz kötöm Fundatiómat, 
mellyek az Országos Deputatió által jelenlétemben kidolgoztat
ták, nevezetesen megkötöm, hogy ezen magába álló s maga által 
kormányozandó Itsupán Tudományos Intézet semmi más Intéze
tekkel soha öszve ne köttessen, hanem ártatlan Tudományos fog
lalatosságait Királyom és Hazám eggyesített javára fsak arra, 
magába tsendesen folytathassa.

6. Bátorságára a Tudós Társaságnak ezen Fundationális köte
lező Levelemet magam költségére intabuláltatni fogom.

Mindezeknek pedig nagyobb erejére, és állandóbb voltára 
nézve ezen Fundationalis kötelező Levelemet a Coramisáló Úri 
Személyek előtt Nevem aláírásával és szokott petsétemmel meg
erősítem. — Költ Posonyban Böjtmás Havának 19ik napján 
1826dik Esztendőben.

fi) Az Ország előkellő Sérelmei és kívánságai eránt 1827dik Esz
tendei Szent György Hava 11-kén költt Kegyelmes

Királyi Válasz.'
A 25. pont. Quod demissum Postulatum Dominorum Statuum 

et Ordinum quoad Lingvae Hungaricae culturam, et erigendam 
Eruditam Societatem Hungaricam concernit: Suam Majestatem 
Sacratissimam benigne annuere ut Societas Erudita Hungarica 
erigatur, et de erigendo hocce Instituto Articulus quoque con
datur. Scopo autem eo, ut hoc Istitulum consistentiam nancisci 
possit opportunum fore, ut quam primum membra ejusdem coa
luerint, Fundusque sufficiens e spontaneis oblatis conflatus fuerit, 1

1 Felolvastatott az április 16-i ülésen. Lásd 1825/27. Orsz Irományok, 
II. k , 1120. 1. '■■■ ■ '
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■eadem Societas institutionis suae Planum et Statuta, viribus et 
mediis suis attemperanda elaboret, et suae Majestatis Sacratis
simae Sanctioni substernat.

26. p. Cum omnis in propagatione Lingvae Patriae coactio 
abesse debeat: altefatam Suam Majestatem Sacratissimam Domi
nis Statibus et Ordinibus declarari benigne jussisse: quod quem
admodum procurandum praexistentium, circa Culturam Lingvae 
hujus Legum effectum sibi curae habet; ita benigne una admit
tat, ut Planum propagandae Lingvae Patriae, et alteriora congrua 
media, quae ceteroquin rem institutionis et administration is 
publicae contingunt, una cum respectivis Deputationalibus Ela
boratis ad praescriptum Articuli 67/1790/91 pertractentur, et subin 
altissimae Resolutioni Regiae substernantur.

27. p. Suam Majestatem Sacratissimam etiam in eo demissis 
votis Dominorum Statuum et Ordinum benigne deferre; ut 
Nomina illorum, qui fine promovendae Nationalis Culturae varii 
generis oblata fecerunt, Legum tabulis inserantur.

h) Az ország előkellő Súllyai és Kívánságai tárgyában jött 
kegyelmes Királyi Válasz eránt

Izenetjek a Statusoknak.1
.. . existimantque haec Suae Majestati Sacratissimae in prae

senti rerum situ cum eo remonstranda esse, quod cum coalitio 
Societatis Eruditae Hungaricae a benigna Plani iam propositi 
approbatione pendeat, aetenus fine inpertiendae Plano huic 
Sanctionis Regiae, Sua Majestas Sacratissima distinctim exoranda 
sit, illis porro benignae Resolutionis Regiae hujus punctis, quae 
Materiam Legis suppeditare quient, ad ordinatam fine concinna
tionis Articulorum Deputationen! Regnicolarem relegatis . . .

i) A főrendeknek erre adott észrevételei:2
In reliquo quantum ad Resultata benignae Resolutionis 

Regiae, de qua hic agitur, posteaquam Sua Majestas Sacratissima 
Societatem Eruditam Hungaricam erigi, et eatenus Articulum 
quoque condi clementer admisit, voto Suae Serenitatis Caesareo- 
Regiae et Excelsorum Procerum favorabilem hanc Resolutionis 
partem in effectum potius deducere, quam substrati Altissimo 
obtutui Plani approbationem prius adurgere oporteret, dum enim 
erectio ipsa Societatis non difficultatur. Principia illius, quibus 
superstructa est, in controversiam vocari, supponi nequit, alioquin 
subsistente iam Societate planum et statuta, consistentiam atque 
utilitatem illius operatura exarctius per ipsa Membra Societatis, 
vocatosque in Consilium alios etiam Eruditos determinari vale-

1 Eredeteiig Bartal György tervezete, tárgyalták az 1827 április 26-i 
országos ülésen. (1825/7. országgyűlés iratai, II. k., 1188. 1.)

2 Bemutatták az 1827 április 27-i országos ülésben. (1825/27. ország- 
gyűlés írásai, II. k., 1203. 1.)

ü r ó f  Széchenyi I s tv á n  nap ló i .  I I I .  kötet. 41
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bunt neque dubitari potest revisionem Regiam ad incrementum 
precise illius esse dirigendam, cujus intuitu, ut primum necessa
ria inita fuerint Consilia, etiam ante celebranda Comitia medio 
Supremi Instituti hujus Protectoris benigna approbatio Regia 
expeti poterit.

j) A rendek második üzenete

Quod resultatum altissimae Resolutionis Regiae de datu 
16 Aprilis Anni currentis interventae, in ordine ad erigendam 
Hungaricam. Eruditam Societatem attinet, posteaquam haec ex 
Individuis in primitivo plano circumscriptis constituta, et Prin
cipiis per offerentes declaratis superstructa, jam per Suam 
Majestatem Sacratissimam ratihabita foret, ac ex parte funda
torum declararetur, quod praestabilitis suis Principiis ultro 
quoque inhaereant; hinc voto etiam Statuum et Ordinum favora
bilis pars Resolutionis Regiae, cum gratitudine eo adnexo accep
tanda foret, ut Societas haec Erudita ex Individuis in primitivo 
plano recensitis coalitura, Principiis in eodem contentis ibidem 
pro basi sumptis, novum Planum una cum Statutis elaboret, 
Suaque Serenitas Caesareo Regia ultro exoranda veniret, ut 
tamquam supremus Instituti hujus Protector, elaborandum Pla
num, extra tempus etiam Comitiorum altissime Suae Majestatis 
obtutui substernere, illiusque ratifleationem, praepotente sua opera 
procurare dignaretur.

k) A főrendek újabb válasza,1 2

In ordine ad erigendam Hungaricam Eruditem Societatem 
Sua Serenitas Caesareo-Regia et Excelsi Proceres eundem cum 
Inclytis Statibus et Ordinibus fovent sensum, illiusque in effectum 
imprimis Sua Serenitas Caesareo-Regia Dominus Regni Palatinus 
benigne declarare dignatus et, se peculiariter laetari Institutum 
simile in emolumentum Linguae et Litteraturae domesticae acce
dente iam nunc altissima quoque approbatione Regia coalu.isse, in 
cujus incrementum sua ex parte 10 Mille Mon. Conv. offerre digna
batur eo addito, quoad prout Protectoratum Instituti hujus peculiari 
cum solatio suscepit, ita eo operam suam, conatusque directurus 
sit, ut interea etiam Statuta ejusdem quo celerius parari, altissi- 
maeque ratihabitioni substerni valeant, quo Societas haec futuris 
in Comitiis plenarie non modo consistat, sed fructus etiam optatos 
ferat, quam benignam Suae Serenitatis Caesareo-Regiae declara^ 
lionem et oblationem Excelsi Proceres summa eum gratiarum 
actione exceperunt.

1 Tárgyaltatott az 1828 áprilie 30-i ülésen. (1825/27. országgyűlés írásai, 
II. k„ 1206. 1.)

2 Bemutatták az 1828 áprilie 30-i ülésen. (1825/27. országgyűlés írásai, 
II. k., 1210. 1.)
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Porro Comes Antonius Cziráky Tavernicorum Regalium Magi
ster, in eandem finem sua ex parte 3000 florenorum Summam Moneta 
Conventionalis obtulit, et Litteris fundationalibus hoc suum oblatum 
uberius firmaturum edixit, ea addita declaratione: dolore sibi, 
quod mediocribus admodum annuis proventibus, quos spatio 33 an
norum servitio Augusti Regis et charae Patriae dicatorum ero
gare cogebatur, provisus, non amplius sacrificium praestare possit, 
et voluntatem optimam dulci Patriae subserviendi, studiumque 
Linguam maternam promovendi potius, quam oblati tenuitatem 
respici oravit.

Item Princeps Philippus Batthyányi, Comitatus Castriferrei 
Perpetuus Comes in sensu ad mentem exhibendarum mox fundatio- 
nalium suarum Litterarum 50,000 f l .  Joannes Nep. Comes K e g le -  
vich Comitatus Bareiensis Supremus Comes 6000 fl.

Nec non Josephus Kopátsi Episcopus Veszprimiensis 2000 f l .  
omnes in Moneta Conventionali singulari in Patriam pietate 
obtulerunt.

I) A rendek újabb izenete,1

Responsum Excelsorum Procerum in ordine ad erigendam 
Societatem Eruditam Hungaricam transmissum, haud mediocri» 
solatii praebuit argumentum, quo moti Status et Ordines neutiquam 
subsistunt in eo, quod Actis Comitiorum et peculiari Legis Arti- 
calo futuris temporibus transscribendum est, verum sua quoque ex 
parte se dulce manus explere arbitrantur, si Viris, qui culturae ac 
prosperitati suae Gentis tam eximia Sacrificia litarunt, hac etiam 
occasione publicam [Regni]* gratitudinem fuerint contestati.

Dum autem istud praestant Status et Ordines, hunc affectum 
'in eo magis adhuc exuberare sentiunt, quod [praelaudatorum Offe
rentium primus]1 2 Sua quippe Serenitas Caesareo-Regia Dominus 
Regni Palatinus Instituti hujus protectionem, atque commodoram 
illius promotionem ea cum promptitudine, talique cum benigna 
declaratione assumere dignatus sit, quae spes certo pulcherrimas 
aetati nostrae portendit.

Intentionem quidem patrioticam Suae Serenitatis Caesareo- 
Regiae ad exantlandos hac in sphaera conatus, tam proemium illud, 
quod conscientia facti cuivis magno animo praebet, quam et obstrin
gendae sibi Nationis benedictio in aevum prosequentur; —ut attamen 
magis adhuc palam fiat, in quo pretio Status et Ordines hocce vires
centis Nationalis Culturae Palladium, quod in praecelso ejusdem 
Protectore suscipiunt, — haberi velint, imam suam gratitudinem, 
ingenuaeque laetitiae sensum medio peculiaris Deputationis altc- 
fatae Suae Serenitati Caesareo-Regiae depromendum esse cupiunt.

1 Tárgyalták az 1827 május 1-i országos ülésen. ( I I .  k., 1214—5. 1.)
2 Ez az országos ülésen elhagyatott a kerületi ülés javaslatából.

41
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m) Az akadémiai törvény.1
Articulus XI.

De erigenda ad Culturam Lingvae Patriae Erudita Societate, 
acu Academia Hungarica.

Sollicitudine Statuum et Ordinum non tantum ad propagan
dam, verum simul etiam ad excolendam in omni Scientiarum et 
Artium genere Patriam Lingvam directa, annuente Sua Majestate 
Sacratissima ultro decernitur:

1. Ut Societas Erudita seu Academia Hungarica e Fundo per 
spontaneas et liberas Oblationes composito, fixam Sedem in Libera 
Regiaque Civitate Pestiensi habitura,1’ ocyus brevissimo, quo fieri 
potest, tempore erigatur.

2 §. Instituti hujus1 2 3 4 5 6 protectionem Sua Celstitudine C. R. Domino 
Regni Palatino ingenita erga Patriam et Gentem Hungaram teneri
tudine suscipiente, quamprimum Ejusdem sub auspiciis coalitura’ 
Societas scopo obtinendae suae consistentiae mox etiam Planum, 
principiis in opere Deputationis Regnicolaris5 expressis, et per Offe
rentes declaratis conforme, una cum statutis, viribus et mediis suis 
attemperandis, nberius adhuc elaboraverit, illud altefata Sua Ceis. 
C. R. etiam extra tempus Comitiorum altissimo Suae Majestatis 
Regiae obtutui, pro benigna ratificatione substernet, subinde Comi
tiis referendum.·

Articulus XII.
Nomina illorum, qui pro erigenda Societate Erudita aut etiam 

propaganda Lingua Patria Oblationes fecerunt, pro memoria Poste
ritatis in Legem referuntur.

Ut grata eorum memoria, qui singulari in Patriam ejusque 
Lingvam amore, in illius culturam aut etiam propagationem gene
rosa fecerant Oblata, in omne aevum perennet, Status et Ordines 
penes benignam Suae Majestatis Regiae annutum, Nomina illorum 
ad Legum Tabulae inserenda decreverunt. Quorum Series est se
quens :
S. C. Hungriae et Bohemiae R. II. Prieeps, Archi-Dux , 

Austriae, D. Josephus, Regni Hungáriáé Palatinus,
Instituti Societatis Eruditae Protector in Moneta Con
ventionali ............;.............................................................. 10.000 fl.

1 Az 1827 május 10-i ülésen tárgyalták az országgyűlés kiküldötteinek 
tervezetét (a tervezetek közt a IV. és V.), a június 2-án a király elé ter
jesztésekor lett XIV. és XV., az augusztus 17-i ülésen az udvari kancelláriával 
való egyeztetés után a törvények közt mint a XI. és XII. került a király 
elé és így is szentesíttetett 1827 augusztus 18-án.

2 Eredetileg itt még ez volt: ex Individuis in Piano per Regn colarem Depu
tationen! sub praesentibus Regni Comitiis elaborato, denotatis.

3 Az eredetiben itt  ez után: supremum.
4 Az eredetiben i t t  ez után: modo-praevio.
5 Az eredetiben: supraattactae.
6 Az országos ülés kívánságára hozzáfüggesztetett.
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Comes Stephanus Széchenyi ................................................. 60,000 fl.
Abraham us Vay ........................................................................  8,000 „
C. Georgius Andrássy ..............................................................  10,000 „
C. Georgius Károlyi .................................................................  40,000 „
C. Franciscus Senior Pali'i'y annue ......................................  400 „
C. Joannes Baptista Batthány .............................................  10,000 „
C. Michael Eszterházy ........................................................... 10,000 „
C. Carolus Junior Eszterházy ................................................. 10,000 „
C. Paulus Széchényi ..............................................................  10,000 „
Gabriel Justh ...........................................................................  1,000 „
Emericus Inkey ........................................................................  1,000 „
C. Josephus Teleky de Szék, nominibus etiam Novercae suae,

C. Ladislai condam Teleky Viduae, qua filii ex eodem 
marito suscepti naturalis et legitimae Tutricis et Cu- 
ratricis, fratrum item suorum, C. Adatni et Samuelis 
Teleky, Bibliothecam, facile 30,000 voluminum com
plectentem, sumptibus atque fatigiie attacti commu
nis patris, C. Ladislai Teleky comparatam, praeterea 5,000

Stephanus Szabó Szepesy .......................................................  200 „
Princeps Philippus Batthyány .............................................  50,000 „
C. Antonius Cziráky ..............................................................  3,000 ,,
C. Joannes Keglevich ...............................   6,000 „
Josephus Kopácsy, Episcopus Veszprimiensis ..................  2,000 ,,
Sámuel Pápay ........................................................................... 1,000 „
L. B. Carolus Zay .................................................................  2,000 „
L. B. Carolus Mandell ........................................................... 1,000 „
Stephanus condam Sándor de Szlavnicza legavit ...............  10,000 „
praeterea Bibliothecam suam, Numophylaceum, raras 
Monetas, Imagines item et Mappas.

8.

Egy névtelen beszéde.1
Fő tzél a Magyar Nemzet Pallérozodása. — Következik már 

ebből, hogy a Nevelésnek Magyar Nyelven kellessen meg tör
ténni, mert külömben nem egészen magyarokká neveltetnének; 
és igy a Magyar nyelv elterjesztése a Nemzet pallérozodását is szer
felett elő mozdítaná. Ennek elérésére pedig Oskolák szükségesek, 
ahol tzélarányos elrendéltetéseknél fogva a népet jól, e igaz Ma
gyarokká nevelnék. — De mivel az Országban Oskolák úgy is vágy
nak elégségesék, az ajánlásttévő Hazafiak nem az oskolák szaporí
tására és a fundus studiorum felsegellésére kívánnák az ajánlott 
Summákat adni, hanem inkább mint egy privát ajánlást a Nép 
pallérozodására és Magyarosodására minden meg szorittatás nélkül 
tettzéeek szerént fordítani, de külömben is az Ország kötelessége az

1 A beszédet az országgyűlésről kiküldött országos deputatio egyik tagja 
tarto tta az egyik ülésen. A szerző személye nem állapítható meg.
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diaijában, hogy a Nép Neveltetését eszközöl je, az arra meg kivántató 
költséget, s modot meg adja, e elrendelje. — Azért az Ajánlott sum
mákat igy kívánnám az fent említett Tárgy elérésére fordítani.

Miolta a Könyv nyomtatás feltaláltatott, az olvasás lett az 
pallerozodásnak s neveltetésnek leg hathatósabb eszköze, úgy hogy 
számtalan példák bizonyítják, sokan tsak az által nevelték mago
kat jeles emberekké, kik külömhen semmi egyéb nevelést nem is 
kaptak. — De tudjuk hogy nyelvünkben részszerént még nem elég
séges, részszerént nem elég jó s tökéletes könyvek vágynak írva, 
arra tehát, hogy Nemzetünknek jó Könyvek adatassanak, s ez által 
magát nevelhesse, kívánnám tétetni e következendő intézetet

Válaszszanak az pénzt adó Urak egy Számos Tudósokból álo 
Társaságot, úgy hogy a Társaságban minden ki gondolható Tudo
mányra nézve találtathassanak értelmes Tagok, de ezeknek fizetések 
ne lenne, és köteleznék magokat, hogy minden Esztendőben kéttzer 
p. o. 1-sö Januariusban, és 1-sö Júliusban Pesten öszve fognak ülni, 
és az elő forduló dolgokat be végezni.

Választódjon fizetés mellett egy Titoknok (Secretarius) aki a 
Jegyzőkönyvet s Levelezéseket vigye és egy Cassa Tiszt, aki az Inte
reseket be fogadja és az szükséges fizetéseket meg tegye.

Ezen Társaság tsak tiz Esztendeig tartson, mellynek el tölte után 
a pénz hova leendő fordítása eránt az Ajánlok újra tanátskozzanak 
és újabb határozást hozzanak. — Kötelessége pedig a Társaságnak 
lés zen

l sör Régi Könyveket ha már nem találtatnának, vagy igen 
drágák volnának újra ki nyomtatatni, s otsobban el adatni, vagy 
el ajándékoztatok

2sor Más Nyelveken írott Könyveket Magyarra fordítani s ki 
adatni.

3sor Uj eredendő Könyvekért, ha jók, honoráriumokat adni, s 
azokat ki botsájtatni.

4ser Ha valamelly Könyvnek szükségét látnák, arra praemiumo- 
kat tenni, hogy annál nagyobb szorgalommal s igyekezettel irattas- 
sanak. — Egy szóval azon fognak igyekezni, hogy a Nemzet mind 
Moralis Pallérozodására nézve, mind pedig minden szükséges Tudo
mányokban jó, hasznos s ocso Könyveket nyerhessen.

Már mi módón fogna az a Nép Pallérozodására s Magyaro
sodására be folyni, példával igy világosítom:

Első az hogy ki ki olvassni tanulhasson, de erre még elégséges 
A. B. C. Könyveink Hintsenek és ha vagynakis, oily drágák, hogy a 
szegényebb sorsú Gyerekek magoknak meg nem szerezhetik és a 
falukon ennek nem létemiatt is nem tanulhatnak. — Azért meg
határozná a Társaság, hogy aki egy olly A. B. C. Könyvet irand, 
mellyben a betűk esméretén kívül, a legértelmesebb Gyerekekhez 
leg alkalmaztatobb morális tanítások, szivet lágyító érzékeny Ki
rályhoz s Hazához való hűségét buzdító, felebaráti szeretet gerjesztő 
történetek, vagy beszélgetések lesznek, nem külömhen az egésség 
fentartására való rendszabások, és némelly be gyökerezet praejudi- 
ciomoknak ki küszöbölésére tzélzó előadások fognak találtatodni, 
az bizonyos pénzbeli jutalmat fog kapni. — Ez fontos dolog, mert
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sokszor az szegény Embernek egész életében sints több Könyve, 
ez tehát a NagyobbaknaJkis szolgál, az Kisdedeknek pedig Lelkek
ben nagy be nyomást tesz, és a Nemzeti Character! nem kevéssé 
formálhatja, sokat tehetünk tsak ez által és tehát a Nép Pallerozo- 
dására, mire nézve ezen Könyvecskék vagy igen oltson, vagy pedig 
ingyenis osztassanak el az Országban.

Irattassanak még és osztogathassanak el egyéb szivet s Cha- 
ractert pallérozó írások mint p. o. Pestalózi és más, mert valóban 
az Kisdedeken kel keszdeni, ha a jövendő generatiot jobbá akarjuk 
tenni. A Szegényebb Sorsú Nemesekis fájdalom igen hiányos neve
lést kaphatnak, kik ha velek született generositássa mellett már az 
olvasás tanulásával jó princípiumokat hallanának, azonnal magukis 
boldogabbak lennének s hasznosabb Polgárok is válnának belőlük.

Valamennyi Tudományok, vagy Mesterségek vágynak, azok
ban magát a Magyarnak más Nyelv tudása nélkül tökéletesen ki 
művelni nem lehet, mert nintsenek azokat tanító elégséges Köny
veink, innet következik, hogy egész mesterségek s tudománybeli Tár
gyak teák Németek vagy ollyanok által folytathatnak, kik azt más 
nyelven tanulhaták, okvetlen szükségesek tehát nekünk még eddig 
az idegen Nyelvek, mert külömben az illyes Tudományokban a 
Könyvek nem létté miat előbbre nem léphetünk és még ezek Magyar 
Nyelven nem is tanulhatodhatnak, ha tsak másokra szorúlnak, iga
zán Magyar Nyelvünk virágzását addig nem várhattyuk, p. o. Az 
Orvosi Tudomány ugyan Pesten egy résziben Magyarul taníttatik, 
de olly kevés Könyvek vágynak Magyarra fordítva, hogy tellyes 
lehetetlen akár melly nagy elmebeli tehetség mellett is, Magyar 
nyelven abban nagyobb Tudományt szerezni, és igy következik, hogy 
akik tsak Magyarul tudnak, mind tsak tsekély tudományu Orvosok 
lehetnek, és ezeket, a Németül tudok felül haladják, e szerint mivel 
tsupán a Magyar nyelvel — tökéletes Orvossá lenni nem lehetne, az 
következik, hogy midőn a Magyar magát tsupán a Tüdományban 
tökéletesíteni kívánja, akkor egyszersmind magát Németisiti is.

A Matematikai s Technológiai Tudományokban, mellyek úgy 
szólván majd leg szükségesebbek s hasznosabbak az közönséges élet
ben, majd éppen semmi Könyveink nintsenek, ha valaki tehát ezen 
szélesen el terjedett Tudományokban elő kívánna menni, Németül 
kéntelenít étik tudni. — Hasonlóképpen Földméröinkis ha nagyobb 
Tudományt akarnak szerezni, Németül kéntelenitetnek meg tanulni, 
mert ezen Tudománynak még első fundamentumátis az Algebrát a 
leg jobb 6 leg ujjabb módón alig tanulhattyák Magyarul. A Hydrau- 
1 ikábol és ezzel öszve kapcsolt Tudományokból Magyar nyelven sem
mit sem tanulhatunk. — így  az igen szükséges Mechanica tudása is, 
tsak más nyelven szereztethetik meg. így  a Chemia, igy a Mine- 
rologia, és más egyébb szükséges Tudományok, mellyek a Nemzet s 
Ország tökéletesítésére leg szükségesebbek, s mellyeknek fogyatko
zások miat olly gyakran a külföldieknek egy kevés észért olly sokat 
kéiitelenitetünk fizetni.

Valóban ha Literátúránkat tekéntjük, Verseink s Poétáink 
ugyan elegen vágynak, de ha még annyi volna is, nem tennének any- 
nyit a Magyarosodásra, mint ha szükséges Mathematikai, és Techno-
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logical Tudományok Magyarul vitethetnének, de ez tsak úgy fog 
meg történhetni, ha az erre meg kivántato Könyvek Magyar nyel
ven s oltson fognak meg szereztethetni, mert akkor a Magyarul nem 
is igen tudó ember, mivel a tökéletes Könyvet Magyarul oltsob- 
ban meg szerezheti, Magyar nyelven fogja inkább olvasni, és igy 
üdövel magyarul tudni fog. — A Magyar Litteraturát, tsak a 
Könyveknek Közönségessé való tétele által segíthetjük fel leg job
ban, e pedig a Magyarosodást leg sikeresebben fogja elő hozni, Nem 
külömben hogy ha a hires classicus Német, Frantzia, és Angol mun
kák Magyarra fordítódnak, mert az által hogy az említett Tudo
mányokban eredeti Magyar Munkákat tanálhatnánkis, még azzal 
tsak lassan és nem tökéletesen érnénk tzélt, használjuk hát elébb 
teák azokat a mellyeket más Nemzetek Írtak, igy hamarább lépünk 
velek egy nyomban a pallerozodásra nézve is.

Még ezen észrevételeimet is kívánom ki nyilatkoztatni.
l ser Hogy mivel az ujjabb üdökben az Neologusok a sok uj szók 

veszedelmes fel találásával lattzanak nyelvünket fenyegetni, úgy 
hogy már némely írások érthetetlenné is lettek az igaz régi Magya
rok előtt, a Mathematicus, Technologicus, de más munkákra való 
nézveis azon uj szók, tsak nagy vigyázattal engedtessenek meg a 
Tudós Társaság által, hogy a Magyar nyelv sarkából egeszszen ki 
ne vettessen, ha pedig némely uj szavak tsak ugyan némely mun
kákban be jönnének, azoknak értelmek mindenkor egy formán meg 
tartattasson az Társaság által, némelly deák szavak pedig mellyek 
eokat könnyítőnek az értelmen, nyelvünkben hagyathassanak meg, 
valamint ezt más Nemzetekis nem szégyenük nyelvekben meg tar
tani p. o. proportio, aequilibrium s. a. t. mert ez által érthetőbbé 
lennének azon szavak. Továbbá p. o. a Minerologiába a Németek 
igen sok Deák s Görög szavakat tartottak meg, minek küszöböljük 
tehát mi ki, mikor munkáinkat sokkal érthetőbbé tehetjük általak; 
hiszen Francia és Német is tsak Asbestnek hívja: az Asbestet, s. a. t: 
egy bizonyos Követ a minap egy Magyar Bardednek, az Antimo- 
niomot pedig Dárdafénynek mondotta de ezt tsak ugyan nehezen 
érti meg valaki.

Végtére ha' azt mondaná valaki hogy ezen tett Ajánlások, ezen 
tzél el érésére szükségen felül nagyobbak volnának, azt félelem: 
hogy méltoztassanak tsak meg visgálni, hogy a Tudományok dol
gába mi nélkül szűkölködünk, és hogy némely Könyvek milyen drá
gák, az okvetetlen szükséges rajzolatok miat, mellyeket ha igen 
oltson, vagy ingyen kívánnák el osztatni, azt tartom, hogy ha ezen 
fundatio még nagyobb volnais, ara hogy Nemzetünk Litteraturáját 
hasznosságára s kiterjedésére nézve oda vigye hol más Nemzeteké 
vágynak talán elégséges sem lesz. — Azért tanátslom; ne válaljon 
sokat magára a Társaság, hogy ha kevesebbet keszd, tökéletesebbet 
adjon, és ha kevesebb Tárgyakat fog fel, azt bizonyosabban el fogja 
érni.

Utóbb ne ereszkedjen a Társaság nagy készületekben s adminis- 
trationalis költségekben p . o. Maga Nyomtató Műhelyt ne tartson, 
házat ne építsen, mert mind ezek sokba kerülnek, és a Hazát meg
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fosztyák azon summáktól, mellynek egyenesen tsak az ő hasznára 
keletnék fordítani.

De ha mindazon által az Ajánlások nagy Summára mennének, 
úgy hogy a Nép nevelésére és pallerozodására többet lehetne for
dítani, vélekedésem szerént a Nép moralis, és phisica erejének ki 
fejtődésére hasznosabbat nem tehetnénk mint ha Pesten egy Poly- 
teohnicum Institutomot álitanánk fel, melly ha jo karban felálitatna 
a Népnek szorgalmát az Mesterségek tökéletesítése által nagyon 
emelné, ez volna hathatos eszköz arra, hogy többeket, szebbeket pro- 
ducálván az indirecta Contributiokat is el távosztathatnánk, ez ké
szítetne iidövel általunk a Kereskedésre alkalmatos tárgyakat, 
mellyeket a Természet s Pöld gyomrából ki húznánk, ez következ
tetné hogy sok Tudományok és Mesterségek Magyarul tanitatnának 
és a Magyar Nyelv ez által is jobban s nagyobban ki terjedhetne, 
ez segíthetné a Nép Szorgalmát, melly osztan a pallérozodást önként 
maga után hozná, teak azzal is, hogy a Politechnicum Institutomba 
a Phisica, Chemia, Mathesis, Minerologia más sokakon kívül tani
tatni szokot, és nagyon practice aplicaltatva fundamentomoson és 
még Magyar nyelven is. Könnyen által lehet látni, melly sokat 
segítene egy ily Intézetnek felálitása, mind a pallerozodásán, mind 
Nemzeti Szorgalmán, és Magyarosodásán a Nemzetnek.

Meg vallom, hogy ezt sokkal szükségesebbnek és nagyobb Tárgy
nak nézem mint az elöbbenit, mert a másik tsak eszköszt nyújt, de 
passivus álapotban a pallerozodásra, holot ez active fogna’ a tzélyra 
vezetni. Az teák modot nyújt, hogy Magyar nyelven olvashassunk, 
de ez a Mesterségek és Technicus Todományok által egyszersmind 
az szorgalmot is nevelvén sokkal nagyobban be folynak az egész 
Nemzet boldogitásara s Magyarositásara.

így tehát ha az Ajánlások 500.000 C. f. alól1 lennének akkor 
ezen Summát tsak az elöbbeni Tárgyra forditanán, de ha 1,000.000. 
menne úgy is inkább egy Politeohnium Institutumot kivánék Pes
ten fundaltatni, az Ország Közepén egy Tudós Társaság vezérlése 
alatt, kinek is az Institutum számára megszerzendő Magyar Köny
vekre fordítani kellene valamely Summát oly módón, mint fellyebb 
említettem, mert most még az Hlyen Intézethez meg kivántatott Ma
gyar Könyveink nintsenek.

9.
Javaslatok,

milyen legyen a felállítandó magyar tudós társaság.
a) Nemeskéri Kis Pál1 javaslata 1825 nov. 12-éről.
Nagy Méltóságú Gróf Űr!

Hazám jövendő boldogságán és a Széchényi név nevezetessé
gén való örömöm irattya velem ezt a levelet.

1 Nemeskéri Kis Pál apátkanonok (1793—1847), akkor bécsi könyvtári se
gédtiszt és a Theresianum magyar nyelvi tanára volt; ő tanította Ferenc Károly 
főherceg fiait a magyar nyelvre.
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Mindennek, ki bétsben hall, és tud valamit a magyar diétáról, 
szájában forog Nagyságodnak neve. Nagylelkűsége Nagyságodnak, 
Hazája eránt bámultatik, s magasztaltatik a legnémetebb társasá
gokban is; én utánnok szállók: Édes attya Nagyságodnak Szé
chényi Ferentz tsak taplóba gyújtotta be a tüzet, de Széchényi Ist
ván 200 ezer ftnak a Haza oltárára való letételével lángot gyújt, 
melly a Magyar Nemzetnek jövendő fényét valóságosban eszközöl
heti. Ah! mi vala az eddik ezen időig, századok által, a mi gátolta, 
hogy Hazánk, Nemzetünk, nem-hogy régi Nagyságában meg nem 
maradott, de szemlátomást sietett elallyasodni, holott más Nem
zetek épültek, nevezetesebbé lettek? A Német is helybe hagyá 
azt, de Papjaink sem tagadhattyák, hogy nemzeti, annyai, magyar 
Nyelvünknek, az idegen, vagyis a Szentegyház nyelve által való el
nyomása, a leggyökeresebb oka e’ Kórnak. Nagyságodnak halha
tatlan markossága e több századbéli hibába vitézen belé vágott: 
nem tsuppa kívánsággal és hanggal, hanem pénzel, nagy áldozattal 
teszi a legfőbb lépést, hogy egyszer a magyar igazán magyar le
gyen és Magyarország átallyában Magyarország legyen. Szemláto
mást fog tsinosodni Népünk, szemlátomást fényleni Nemzetünk, 
hatalmasodni Országunk. Tellyességel szükséges az, hogy osko
láinkban magyarul tanullyon, tanítassék a Nevendék iffiúság min
denféle tudományra és tellyességgel szükséges az, hogy a Hazai 
Kormány minden Agaiban magyar nyelven folly on; tellyességgel 
szükséges az, hogy a deáknyelv tsak mint documentalis szolga 
nyelv úgy ballagjon a magyar nyelvnek oldala mellett, nem pedig 
mint Arendator Tiszttartó, ki urának jószágát bitangollya. Ha a 
deáknyelv élő személy volna, criminalis processust kellene az or
szággyűlésben az ellen indittani, mint egy háladatlan Hazaáruló 
Minister ellen. Ö volt alattomos oka, hogy századok által sem ma- 
gyarosodott el a slavon, horvát, tót és a többi idegennyelvű lakos 
Magyarországon: hogy szaporodott volna a magyar népnek száma, 
és terjedett, s nagyobbodott volna phisica és moralis ereje az Or
szágnak. A nép Cultivatiójáról nem szóllok; de nints nagyobb bal
gatagság, mint idegen nyelven, mellyet még tanulni és sokáig ta
nulni kell, a tudományokat taníttani, a midőn azokat anyai nyel
ven legjobban megérti, és megtanulhattya az ember. A frantzia, 
Anglus, német, sőtt maga Róma, vagyis az Olasz Nép kiadott a 
deák nyelven mint kormányában, mint oskoláiban: a magyar 
tsonka deákságának nyűgét nem tudná-é már egyszer nyakáról le
rázni? noha némely alattomos hatalomnak az ne legyen is 
tetszésére.

Vallyon mi fog mindenek előtt történni a Haza oltárára oly 
gazdagon öszve adott nagy summa pénzel? sok jó magyar töri most 
ezen a fejét. A Ludoviceának mind eddig mi a gyümöltse? — Min
dég és öröké ditséretes marad Széchényi Istvánnak az 1825 eszten
dőbéli Diétában elkövetett nagy Tette; de az áldazotnak nem egye
dül a dicsőség a tzéllya. Megtörténhet, hogy 15 esztendő múlva a 
pénz ugyan nem bújt el, de annak Dividend kamattya még sem 
a tzélozott haszon; hol akkor Széchényi István Nagy Lelkűségé-
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nek, vitézi Megvívásának Hazája mellett a tzimeres Bére1? Szé
chényi Ferentznek drága Musemuma áll: Fiához illett az, hogy 
ennek is tzélozott hasznát elevenebben érezze a Magyar Haza, 
mint eddig érzi. Gondolkodni szükséges azon ('Nagy Pál jeles Ha
zánkfia is gondolkodjon), hogy semmi jövendő tsavaritás az óhaj
tott tzélt el ne jádsza. Hozzá kell nyúlni mingyárt hevenyében a 
Magyar szivűségnek a Munkához, melly tüstént a tzélra és egye
nes úton vezet. Az időzgetés, halasztás veszedelmes. Az Articulus- 
nak a Corpus jurisban valló beírása maga sémit sem végez; sok 
van ott, a mi még nints. Nagyságod, mint Fundator, ne nyugodjon 
a még effectust nem lát. — Így kell Magyarországban tenni, a hol 
a tűz nagy lánggal kezd égni, de hamar el is aluszik. Jaj! be bán
nám, ha Nagyságodnak drága áldozattyát, a több efféléknek 
sorsa érné.

Itt van egy idea, hogy miképpen lehetne tüstént, és számlál- 
hatatlan sok és nagy haszonnal az öszvegyüjtött pénzt forgatni, 
hogy mingyárt egyszersmind a tzél elérődjön. Ez egy jó barátom
nak velem együtt eoncertált kigondolásunk, -/. talán méltó, hogy el
olvassa Nagyságod. — Többnyire vagyok a legméljebb tisztelettel

Méltóságodnak alásszolgája
12. 9b. 825. Vien. Kiss m. p.

Nachdem der Herr Graf Széchényi ein seiner Ahnen so wür
diges Opfer zur Hebung der ungarischen National Litteratur ge
bracht hat, und Einige aus Liebe zu ihrem Vaterlande dieses 
schöne Bespiel gefolgt haben: so muss es wünschenswerth seyn, 
dieses Opfer auf dem Altar des Vaterlandes so zu benützen, dass es 
zum Buhme der glorreichen Stifter bald Früchte tragen möge.

Was der ungarischen Sprache am meisten Noth thut, und was 
sie in einigen Jahren zu jener Vollkommenheit geben würde, dass 
sie selbst die Widersacher zur Sekulsprache (obwohl auch dies 
itzt schon möglich wäre) als tauglich anerkennen müssen; ist: 
dass man vor allem andern die Classischen Werke der Griechen, 
Römer, Franzosen, Deutschen, Italiener, übersetzen, und sie unter 
die Nation um einen geringen Preis, die dann nur die Production 
mit ihrem interessé decke, austheile.

Zu diesem Behuf soll das Geld des Herrn Grafen von Szé
chényi vor alien andern Zwecken, oder nur die Hälfte davon, das 
Stammeapital bilden, aus dem die Vorauslagen zu machen sind.

1. Dieses Capital z. B. 200 Tausend fl. sollen einer von Herrn 
Grafen zu ernennenden Commission anvertraut werden.

2. Diese Commission soll die ungarischen Schriftsteller auffor
dern die von ihr bestimmten Werke zu übersetzen, und damit aber 
auch kein Zwang statt finde, soll sie auch das Anerbiethen der 
Schriftsteller, die sich einem beliebigen Werke unterziehen wollen, 
an nehmen.

3. Nach dieser Bestimmung soll die Commission den Schrift
stellern die geeigneten Hilfsmittel zur Übersetzung theils aus dem 
Stamcapital verschaffen; die meisten würden aber aus der Biblio
thek des Museums, die der Herr Graf Franz v, Széchényi stiftete,
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unter Garantirung der Commission zur Benützung ausgeliehen 
werden.

4. Die fertige Übersetzung soll der Commission eingeschickt 
werden, die den bedürftigen Schriftstellern aus dem Capital das 
Honorar zu bemessen hat.

5. Vor dem Drucke soll das Werk einer (2 orr ectur-Deputation 
überreicht werden, damit die vielen ausschweifenden Neologismen 
beschränkt, und einerlei Ortographie eingeführt werde; dazu wür
den die durch ihrer ungarischen Litteratur schon ausgezeichnete 
Männer gegen ein jährliches Honorar vorzüglich passen.

6. Dann soll erst das Buch zum Druck erscheinen auf schönen 
Nationalpapier, mit schönen Lettern.

7. Nach allem sollen die Auslagen für das Buch berechnet, 
und darnach ein massiger Preis bestimmt werden. — Nach den 
Wienner hohen Preisen des Papiers und Arbeitsleute sind gewöhn
lich 500 Exempl. zur Deckung der Auslagen genug; dadurch wür
den die Auslagen nicht nur wieder ersetzt, sondern noch bey guten 
Bücher ein neuer Fond geschaffen werden zur Bildung einer Acci- 
demie der ungarischen Sprache, wie die einst zu Florenz und Paris 
war und nach allen diesen Arbeiten ein Lexicon wie Adelung zu 
verfertigen. Wie wahrscheinlich die Vermehrung des Fondes seyn 
würde, beweist das Waisenhaus zu Halle, welches nur durch ihre 
Typographie so unendlich reich geworden ist.

Im Falle, das ein Jahr, um zur Gründung des Ganzen sicher 
zu gelangen, ein Deficit aufweisen sollte, so würde das nicht schre
cken dürfen. Eine jährliche Rechnungsablegung der Commission 
würde das Nöthige durch Beyträge sicher decken.

Durch diese lebende Anstalt würde nicht nur die Sprache cul- 
tivirt, und erweitert werden, sondern auch eine solche Masse von 
Kenntnissen im Volke verbreitet werden, dass diese herrlichen 
Früchte der Herr Graf noch mit Freuden erleben könnte, um einst 
bald dahin zu gelangen, dass in allen Schulen nur ungarisch ge
lehrt würde. Auf diese Weise könnte ein kleines Capital wuchernd 
für die Nation angelegt werden.

An Geld wird es gewiss nicht fehlen, um das Stammcapital 
zu bilden, welches sich auf diese Weise nicht nur selbst rentiren, 
sondern selbst verdoppeln wird, wenn es an gutem und ausdauern
dem Willen bey den Erwählten nicht fehlen wird, und wodurch der 
Nahmen des Herrn Grafen Stephan von Széchényi auf ewige Zei
ten unsterblich bleibt.

Egy illyen naticnalis magyar Typo graph iának felállítása két
ség kívül legfoganatossabb lépés lenne a magyar litteratúrára, és 
a Magyar Nyelv és Nemzet cultivatiójára. A Capitalis el nem 
veszne, realitáson feküdne az, volna Háza, mestersége, kamat- 
tyát szépen behozná annak idején igenis bőven, úgy hogy a Capi
talis nőne. Minden jó magyar Author inkább ide, mint máshová 
adná nyomtatásra munkáját. Itt az oskolabéli magyar könyvek 
exclusive nyomtatódnának. Ezt a privilégiumot az Universitásnak 
Tipographiája tartozna ex patriotismo pro patriae maximo utili
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által engedni. Hanem a Commissio, melly ügyel a Capitalisra,' a 
Typograhiára etc. Emberséges, tudós, nem balvélekedő emberek
ből állana, ez a Commissio számot adna a Hazának minden Diétá
ban állapottyáról a reá bízott dolognak, munkálkodásának előme
neteléről. A Commissionak présésségét szükségképpen Széchényi 
Istvánnak, vagy aki utánna legnagyobb áldozatot tett, kellene fel
vállalni. Az illyen nagy érdemű úrnak legnagyobb interessé van 
benne, hogy az Institutum tzéllyát elérhesse, és pedig mennél ha
marább, hogy maga lássa a Fundator, hogy áldozattya által kedves 
hazája igazán boldogul. Fő és utolsó flgyelmetességet érdemel az 
a mondás: Az Országra Királyra Palatínusra sem, vagy valamely 
Corporatiora se tellyességgel nem kell bízni az illyetén institutum- 
nak kormányát.

b) Liebenberg János javaslata 1825 nov. 19-éről.

Oedenburg, 19. Nov. 1825.
Hochgeborener Herr Graf!

Es scheint, dass uns am meisten Noth thut, eine Academia 
hungarica, so wie es die Academia Francai se ist, und die Acade
mia della Crusca war; die sich nur mit der ungar. Sprache, d. i. 
ung. Dictonaire und Grammaire beschäftigte; denn bis diese beide 
nicht in der Ordnung sind, ist auf keine höhere Kultur zu rechnen.

És wird E. Gn. nicht unangenehm seyn, jetzt den Artikel Aca
démie in Conv. Lexicon zu lesen, er enthält sehr interessante Ge
genstände; daher sende ich den 1. Band des Conv. Lexicons.

Ferner ist die Vorrede zu dem Dictionäre de l’Academie fran- 
Caise sehr bezüglich auf den Gegenstand.

Ich habe in Pressburg viele sprechen hören von Ew. Gn. Rech- 
nungs Revisionen, auch würden einige indiscret genug seyn es zu 
verlangen — wenn also Ew. Gn. von Sich eine Urkunde über das 
Versprochene geben sollen, wäre es sehr gut die Summe aus zu 
drücken 50/m o. 60/m fl. Cm, ich würde das erster© anrathen, 
denn in der Zukunft bei Subsidien, Dona gratuita, Insurrection. 
Reluitionen etc. wünsche ich lieber noch 40/m als 50/m fl. 
Arnstein ist wegen Dauvergne berichtiget.

Von Adam nahm ich gegen Adnotierung auf dem Couvert 
1500 fl. Cm. was davon bleibt, ist zu Ew. Gn. Disposition.

Die Deduction für den Grafen Batthyani erhalten Ew. Gn. 
nächstens; so wie ich noch darüber mit Dir. Tlbolth, dass ich auch 
höre, was er sagte, gesprochen haben werde. r

Mit der tiefsten Ehrfurcht
Euer Gnadens ;:

unterthänigst-gehorsamst. Diener 
Liebenberg.

Um den Fond der Ungarischen Academie zu vermehren, oder 
eigentlich zu begründen, dienten folgende Sachen.

1. Die Academie sollte das exclusive Recht erhalten alle Ca-
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lender in allen Sprachen für Ungarn et Provincias adnexas dru
cken u, veräussern zu dürfen.

2. Das Recht alle Gebetbücher in allen Sprachen u. für alle 
Religionen in Hungária et Prov. adnexas drucken, u. verkaufen zu 
lassen.

Doch dächte ich sollte sich die Academie vor der Hand in 
Vertheilungen von Unterrichts-Bücher ja nicht einlassen, denn die 
Bibelgesellschaften u. die gratis Vertheilungen von Revolutions- 
Bücher in Frankreich sind noch in zu frischen Andenken, — Auch 
hat die Universitäts-Typographie zu Ofen ein aussch Ressendes 
Privilegium auf alle Unterrichts-Bücher. Doch die Kalender u. 
Gebetbücher sind an Niemand durch ein Privilegium hinan
gegeben.

c) N emeskéri K is Pál javaslata 1826 január izééről.

Mélt óság os Gróf Űr, Kegyes Uram!
M. Kamarás Vay Ábrahám Ür elolvasta előttem írásban fel

tett plénumát a Magyar litteratura, felállítása végett. Szép és 
bölts az, mert extractuma az a külső országi híres Academiák’ or- 
ganisatiojának. Mi vélekedéssel vagyok én eránta, szabad legyen 
azt nekem Méltóságod előtt kimondani.

Ej! be kár volna ollyan épületnek építéséhez fogni, rnelly 
mód nélkül sokba kerül, és sok akadályokkal és sok idő múlva ké
szülhet el, a midőn otsón is jól, szépen és comod lakhat az ember.

1. ) A planumban lévő Academia több száz ezereket kíván.
2. ) Összeütődik az a Magyarországban felálló Studiorum pla

nummal. Tovább lép az, mint tsak a Magyar nyelvnek Hazánk
ban való kiterjesztése és közönségessé tétele, úgy hogy mennél 
előbb az oskoláknak és Dicasteriumoknak nyelve is lehessen az, 
Pedig nem Tudóssainkat tudósabbakká, hanem Nemzetünket, or
szágunknak minden lakossait magyarrá, magyar nyelven beszál
lóvá tenni a fő tzél, mellyre törekedünk. Ezt az eddig összegyűlt 
summa-pénzzel is végbe lehet vinni, és pedig hamar, idő halasz
tás nélkül, nagy terhes készületek nélkül.

Vay Urnák költséges, Universitáshoz hasonló, minden tudo
mányokkal tündöklő, Academiája szolgál igen-is a magyar nyelv
nek kimívelésére, de azt mondom Nagyságodnak, hogy valamint 
ezt tökélletességre talán tsak 15 esztendő múlva vihetni minden 
törekedés mellett, úgy a haszon is ebből Nyelvünknek kiterjesz
tésére tsak akkor lesz még szembetűnő. Én meg maradok az én 
röviden írtt planumomnak tartása mellett:

A magyar nyelvnek előmozdítását, kiterjesztését ollyan Insti
tutum által lehet és kell eszközleni, melly fő képpen az alsó Osko
lákra figyelmez.

Ha az Academia fel áll (kétség kívül szép volna, ha a Vay 
úrnak planuma szerint állhatna az fel) tehát ez az Academia a 
többi intézeteihez ragaszsza, főképpen és mingyárt azt is, hogy a 
magyar pedagogikát állíttsa fel és hozassa be a magyar nyelven 
való Tanítást — a deák helyet — az oskolákban.
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A mi a Magyar Typographiát illeti, ha ezt az ideát el nem 
fogadja az Academia, akkor oeconomice nem tselekszik, nem 
gazdálkodik.

A 13 Director Academiae méltóságos tekéntetet és fényt fog 
adni az Institutumnak; de a számtalan salarisatus Tagok nagy 
terhére lesznek annak; pedig a 400 fi. C. M Salarium egy érdemes 
tudós tagnak nem igen nagy ösztön arra, hogy vágyódjon erre a 
hivatalra. Ezen okból ne legyen sok a salarisatus tag és legalább 
is 1000 fi. C. M. fizetőd jenek az elsők.

Az ón gondolatom szerént a pedagogicum Institutumot igen 
könnyű felállítani. Magyar nyelv professorok úgy is existálnak 
már. Ezek a Magyar Academiának felvigyázása alatt és annak 
instituti ója szerónt taníttsák a cathedráról a pedagogicát. Lenne 
illyen magyar Cathedra legalább a 4 districtjaiban és fővárossai- 
ban Hazánknak.

AlázatO'Ssan kérem Méltóságodat, adjon magának időt ezen 
apró észrevételeimnek jó megvizsgálására.

Az ide zártt Német Írás pedig gondolattyai egy érdemes tu
dós Német-magyar Béísi Orvosnak, ki igen örömest nézi, hogy a 
Magyarok is feleszmélnek Nagyságodnak jeles felserkentése után 
Anyai nyelveknek felemelésére, és a deáknak más nemzetenként 
hátratételére.

Vagyok
Méltóságodnak
12. Jan. 826. Wien aláz szolgája

Kis,

Indem ich höre, dass man sich mit dem Plane beschäftiget, 
die Patriotischen Opfer des Grafen Széchény, Károlyi, Vaj, und 
der übrigen, die das gleiche zu thun versprochen haben, zweck
mässig zu verwenden; so bin ich so frey auch meine Ideen, und 
Wünsche darüber zu äussern.

Eine National academic mit besoldeten Mitgliedern in der 
Art, wie sie in andern Ländern bestehen, würde wohl den meisten 
Lärm machen, der Nutzen aber, der daraus für die Ungarische 
Litteratur entstehen könnte, würde weder den Erwartungen, noch 
den ungeheuren Auslagen entsprechen; weil es im Allgemeinen zu 
frühe wäre, und weil dieses Urtheil die Pariser, Berliner, Münch
ner Akademien nur zu sehr bestätigen.

Die Ungarische Litteratur kann nur dadurch gehoben wer
den, wenn die Ungarische Sprache diplomatische Sprache des 
Reiches, und Schulsprache wird. Dies kann mit einem Schlage 
nicht geschehen, sondern braucht Vorbereitungen. Gesetze werden 
todte Buchstaben bleiben, und diesen heiligen Wunsch der Na
tion nie erfüllen.

Vor allem muss die Ung. Litteratur Leser haben, über deren 
geringe Anzahl der Tudományos Gyűjt, bittere Klagen führt. Das 
factum ist wohl wahr, aber die Geringschätzung der Ung. Bücher, 
selbst von den eifrigsten Patrioten, mag wohl ihren Grund mehr 
in den Büchern, als in den Lesern haben, denn ausgenommen eini-
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ger wenigen, so mag es wohl jedem sich mit den Wissenschaften 
beschäftigenden Manne sauer werden, seine Zeit classi sehen Wer
ken anderer Nationen zu entziehen, in deren Sprache er erzogen 
wurde, und in der er zu denken, und zu arbeiten gezwungen ist. 
Soll nebst den classischen Werken der Griechen, und Römer, Mon
tesquieu, Voltair, Rousseau, Geliert, Schiller, Goethe, Adam 
Schmidt (National Oeeonomie), Müller (Geschichte der Schweizer), 
Gibbon, Ariosto Alfieri Metastasin ect, magyarisch erscheinen, so 
wird es bald Leser genug geben.

Hier muss das Eis gebrochen werden, die classischen Werke 
aller Nationen sollen auf Kosten einer Patriotischen Gesellschaft 
ins Magyarische übersetzt erscheinen. Zu diesem Zwecke:

1. Bilde sich auf dem jetzigen Landtag eine Gesellschaft der 
Ungarischen Litteratur.

2. Die Gesellschaft erwerbe sich ein doppeltes Vermögen. A) 
200,000 f. C. M. als mobilen Fond zur Bestreitung der Übersetzungs
kosten. B. einen immobilen Fond zur Bestreitung der Admi
nistration.

3. Diejenigen Mitglieder, die grössere Summen beitragen, sol
len Stiftungsmitglieder der Gesellschaft heissen.

4. Wen beide Fonds durch diese Beyträge nicht gehörig do- 
tirt werden können, so kann zur Deckung der Administration (so 
wie bei einigen Gesellschaften in Deutschland) die Einrichtung 
getroffen werden, dass ein jedes Mitglied der Gesellschaft einen 
jährlidhen kleinen Beytrag z. b. von 5 f. C. M. leiste.

6. Die Gesellschaft ernent eine Comission von 25 Mitgliedern, 
deren Sitz in Pest ist, u. die keinen Gehalt haben.

7. Diese Comission miethet sich ein Locale, ernent ihre Admi- 
nistrationebeamten, z. b. einen Director, Kassier, kontrolirenden 
Kanzlisten, und besoldet die aus dem Administrationsfond.

8. Die Comission besorgt die Übersetzung und den Druck 
aller classischen Werke. Sie macht daher ihre Wünsche den 
Schriftstellern bekant, ohne ihre Freyheit in der Wahl des 
Authors zu beschränken.

9. Die eingegangenen Manuscripte übergibt die Comission be
währten Censoren, die auch ausser Pest wohnen können, z. b. Su
per: Kiss, Döbröntei, ect. um von der Treue und Correctheit der 
Übersetzung ein verlässliches Urtheil zu erhalten, und bestirnt 
dann, wenn es verlangt wird, auch das Übersetzungshonorar aus 
dem mobilen Fond.

10. Dann besorgt der Administrations Director den Druck 
nach dem von der Comission bestätigten Accord mit verschiede
nen typographen.

11. Nach allen Auslagen wird der möglichst niedrigste Preis 
doch mit einigen procento Gewinn für jedes Exemplar bestimmt.

12. Um den Absatz der Bücher sicher zu stellen besteht in 
einem jedem Comitat eine aus den Mitgliedern der Gesellschaft 
zusammengesetzte Provincialgesellschaft, die nicht nur für die 
Verbreitung der Bücher, sondern auch für die Verbreitung der
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Ungarischen Sprache die geeignetesten Mittel ergreift, und deren 
Bildung unter bestimmten Gesetzen stehen soll.

13. Jährlich ladet die Comission alle Mitglieder der Gesell
schaft zu einer General Versammlung ein, und stattet über den 
Zustand ihres Wirkens ein Bericht ab, wo auch zugleich die Pro
vincial Gesellschaften die Abnahme der Bücher namentlich, wie 
auch ihre sonstigen Leistungen schriftlich abgeben, dass dann 
diese Berichte gedruckt die sogenannten Acta der Gesellschaft 
bilden.

Diese Versammlung wird den Grund legen zu einer Ung. 
Academie, um dann nach mehreren Übersetzungen ein Dictionair, 
eine Sprachlehre, wie in Florenz, und Paris zu verfassen. Selbst 
zur Bestreitung der Academie Auslagen wird kein neuer Fend 
nöthig seyn, weil nicht zu zweifeln ist, dass auf diese Weise das 
eingelegte Capital nicht nur erhalten, sondern auch vermehrt wer
den wird. Diese Idee soll mit den gehörigen Modificationen zu 
einem Plan ausgearbeitet werden.

Den Einwurf, dass die zu strenge Censur in Ungarn jeden 
Fortschritt lähmen wird, kann ich mit Recht bezweifeln. Die Vor
schriften der Censur sind für die ganze Monarche die nähmlichen, 
wenn also die Übersetzung der Classiker in Wien erlaubt ist: so 
kann dies wohl in Ungarn kein Hinderniss finden. Aber doch 
würde es die Klugheit erfordern, dass für dies Hinderniss der Ge
sellschaft die geeignetesten Mittel schon im Voraus bestimmt 
würden.

d) Nemeskéri Kis Pál javaslata 1826 január 26-áról.
Gróf Széchényi István a Magyar Litteraturának előmozdítá

sára nagy áldozatot tett, úgy azok, kik az ő példáját követték. 
Ennek a szép adománynak summáját még az is nevelhetné, ha az 
ország gyűlésében jelenlévő Urak fejenként, bár mennyi pénzt, 
öszve-adnának és a Vármegyéknek, Városoknak s a t. Küldöttyei 
végbe vinnék azt, hogy az ő Küldőjük is collectával, subseriptio- 
val, magok között mutatnák-ki örömöket azon, hogy már egyszer 
megtörtént a leghathatósabb lépés a Magyar Hazában, melly en
nek állandóságát és fényét minden bizonnyal eszközölni fogja.

Pénzel bírván, nints immár más hátra, mint az, hogy min- 
gyárt hozzálátna a Magyar Múzsa a pályafutáshoz. Ezt a min
gy ár t-v aló hozizálátást az javasollya; hogy a halasztást közönsé
gessen a Nemügyellés követi, ezt pedig a Megfelejtkezés, és hogy 
az ebből való feleszmélés soha se hasonló az első buzgósághoz; 
melly pedig mindég szükséges akár melly nagy és nemes tettnek 
végbevitelére. Talán a következendő módon volna jó hozzá 
kezdeni:

Mingyárt a még mostan tartó Országgyűlésben egy Deputa- 
tionak végzése és ítélete szerént neveztessen ki egy 5 személyből 
élló Commissio egy hatodiknak élőülése alatt (Commissio Littera
turae Hungáriáé), 3 Assessor, egy Actuarius, és egy Cancellista név
vel. Ez az öt személy tsuppán tsak ollyan férjfiak közül válasz-

42Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kötet .
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tódna, kik a Magyar Litteratura kedvellóséről és munkállásáról 
országszert már megesmértt nevezetes Tudósoknak tartattnak. Az 
Elölülőnek (Praeses) egynek kellene lenni azon nagy érdemű Urak 
közül, kik nagy summa pénzekkel fundálni kezdették a Magyar 
Litteraturát, mivel ezek, ha valaki, nem vesztik el a Tzélt sze
mek elől.

Pesten mint fő, és centrális városunkban lenne lakóhelye a 
Comissionak; itt ügyelne az eleibe szabott törvények szerént a reá 
bízott dologra. — Kötelessége a Comissionak lenne:

1. A Magyar Litteraturának Capitalissára ügyelni; és annak 
legjobb haszonra való fordítására a nélkül, hogy keze között 
állana a pénz,

2. ) A pénzről, ennek kamattyáról és minden vagyonnáról bi- 
nyos időszakokban, a maga elölülőjének referádája által, a F. 
Helytartó Tanáts előtt (?) számot adni,

3. )i Minden Országgyűlésben egy Deputatio előtt előmutattni 
minden lépéseinek, tettének, a reá bízott Tzólra folyamattyát; ülé
seinek, tanátskozásának protocollumát és iparkodásának foganat- 
tyát megmutattok

4. ) Egy holnaponként nyomtatásban kiadandó kötet köny
vetekében tudtára adja a Comissio a Magyar publicumnak önnön 
planumait a Magyar Litteraturának előmozdítása végett. (Ebben 
az Újságíróval egyetérthet.) Meghívja a Magyar Tudósokat a 
Munkállásra, értésekre adja ezeknek, miilyen munkákban fáradoz
zanak, Megnevezi a magyarra fordítandó Görög, Deák, Német, 
Frantzia, Angol sat. classicus könyveket, főképpen azon oskolabéli 
Könyveket minden tudományból, mellyeknek fordítódni kell anyai 
nyelvünkre, hogy azok ma holnap, és mennél előbb, magyaréi ta
ni tassanak a Cathedráról; a beküldött kézírásokat vizsgálás és 
nyomtatás alá veti; jutalmat szab, és ad a jó Munkáknak árkus- 
saiért s. a. t.

A Nationale Museum mindég nyitva fog állani az érdemes 
munkás Tudós hazafinak, hogy abban dolgozhasson, és hasznára 
fordíthassa a gyűjteményeket, és abból Reversalis ellen ki is kap
hassa a nagyobb könyveket, mellyeket fordítand.

5. ) Felesküdt és ítéletéről felelő Censora lesz egyszersmind ez 
a Comissio a Munkáknak, mellyeket világ eleibe botsát.

6. ) Ez a’ Comissio legtanátsosabbnak, és leghasznossabbnak 
fogja tartani: Ha ő mindenek előtt a Magyar Litteratura Capita- 
lissának egy részén egy tágas Házat vesz Pesten, és abban egy 
Magyar TypograpMát állít fel. Ebben lakna a Könyvnyomtató 
Mesteren kívül, a Comissionak minden tagja és tartaná tanáts- 
kodó Gyűléseit és Archívumát. A ház örökös tulajdona maradna 
a Magyar Litteraturának.

7. ) A Magyar Litteratura Typographiájában kinyomtatott 
originalis vagy fordított Magyar könyvekre exclusivum privilé
giummal bírand a Comissio.

8. ) A Lythograpkia egy megbetsülhetetlen találmány, melly- 
nek Nyomtatványi sokkal otsóbban árultatthatnak, mint a Réz és 
másféle nyomtatványok, ezen okból, hogy ezt is felállítsa Typo-
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graphi áj inak Méhelyében a Comissio, szükséges leend. A lehetős 
ótsó áron kell Magyar Országban a Könyveket árulni.

(Ha egy privatus könyvnyomtató, ki bérlett Házban, nem 
magáéban állítota fel műhelyét, mégis maga, és Munkásságának 
kenyerét megtudja keresni Typographiája által, sőtt némely jám
bor írók is élnek utánna: annál inkább a Gazdag Magyar Typo- 
graphia fel fogja tudni magát tartani, sőt nevelni fogja a Magyar 
Litteraturának Capitalissát. A Hállai Árvaházról mondatik, hogy 
igen gazdag volttát egy illyen Typographiájának köszönheti. Ügy 
tartjuk, hogy minden TypograpMa, ha nyomtatványából 500 Da
rabot elárúlt, már a reá tett költséget kamattyával együtt vissza
nyerte. Magyar Hazánk örömében is, mivel már egyszer valaha 
magyarúl tanulhat gyermeke az oskolában — a deák nyelvnek 
megtanítására szükséges hoszszú időnek vesztegetése nélkül — 
szeretni fogja a Magyar könyveket, és azokat legalább gyermeké
nek megszerzi.)

Fundamentumát veti ez az alkotmány egy derék felállítandó 
Magifar Academiának, melly tsakhamar előáll, hogy abból olly 
férfiak léphessenek ki, kik képesek már ki ki a maga Matériájá
ban, ditsóretesen és fényessen a Cathedráról magyarúl professc- 
roskodni. Most se szűkölködik Hazánk tellyességgel illyen Tudó
sok nélkül, kik mingyárt Magyar nyelven taníthatnák az ifjúságot 
ukármelly Tudományra, valamint a Gymnasiumokban és az Aca- 
demiákban: hanem Magyar oskolabéli könyveknek kell előbb 
lenni; aztán az ifjúságnak is elkészülttnek arra, hogy ő az előadást 
bár magyarúl hallya is azt, megértse. Minden Tudománynak van
nak tulajdon terminussal, hogy azokat a fellyebbvaló oskolákban 
megérthesse a Tanuló, az alsóbb oskolákban vezettetik arra.

Következendőképpen a volna tanátsos, hogy mingyárt az a 
változás történne az első oskolában, hogy a deáknyelv helyet a 
Magyar Nyelv tanítassék grammaticaliter; a deáknyelv pedig ak
kor tanítassók, mikor már a magyar nyelven megtanúltt gram
matica tudománnyal bír a gyermek. 2szor minden Materia, a 
mellyre taníttatik a gyermek oskolájában, minden kivétetődés 
nélkül, magyar nyelven tanítassék. Örömmel fogjuk látni ’s tapasz
talni, mi a különbség a deák és a magyar nyelven letzkéjét fel
mondó magyar gyermek között; ez beszélli, a mit tanúltt, amaz 
pedig szajkózza.

Az alsó oskolabéli Könyveknek fordítását derék Magyar Tu
dósaink egy két holnapok alatt is végben viszik, ha a Comissio 
által meghivatattván, fáradságoknak jutalmával is lelkesítettnek.

9. ) Hogy a Magyar Tudósságot előmozdító Nyomtatványait 
a Magyar Typographiának mennél szélesebben elterjeszsze az Or
szágban a Comissio, azon lesz, hogy minden Nemes Vármegyében, 
különössen a Vármegye Gyűlésének helyén némely biztos ’s érde
mes Urakat Correspondentiájára megkér, kiknél közlés és elárulás 
végett elegendő példányokat letéend.

10. ) A Magyar litteraturának Comissioja hivatallyához illő 
dolognak fogja tartani azt is, hogy az Országgyűléseiben maga

4 2 *
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Gondolattyát értésre adja az eránt is, hogy hogyan ’s miképpen 
lehetne a leg durvább népre is Hazánkban mennél előbb kisugá- 
roztatni a Magyar litetteraturának hasznait — minekutánna két
ségen kívül való dolog volna az, hogy a kinyiltt eszű civilisáltt 
Nép alkalmatosabb polgár, jobban megismeri a maga kötelességét, 
és készebb is azt tellyesíteni; jobban láttya a maga boldogítására 
szolgáló utakat, és az ő boldog korban való téttele díszesíti a Ha
zát — bár mit mondjanak azok, kik, midőn a Nép cultivatiojáról 
van szó, fintoríttyák orrokat.

El-lehet gondolni, hogy azt fogná főképpen sürgetni a Comis- 
sio, hogy venné az országgyűlése mindenek előbb kérdésbe és 
munkába a Trivialis oskoláknak állapottyát Országunkban. Kitsi- 
nosodása a Magyar Népnek a feltett Tzél. E végett minden pol
gár olvasni, írni, számolni tudjon, és katechismusát jól tanúllya- 
meg, ez tellyességgel szügséges. Nints minden Comunitásban Gyer
mekoskola, avagy nints abban arra való okos Tanító, mért1? mert 
nints fundus, mellyből oskola épüllyön és a Mester élhessen.

Ha a Népnek culturája valóságosban szükséges Országunk
ban — hogy a Magyar is már egyszer nagy Nemzet legyen, és 
nyomjon derekas Nyomot a többi Európai Országok között — ezt 
a tsinosodást valóban a Gyermek Nevelésen kell kezdenünk. Olly 
tárgy ez, melly fő figyelmet érdemel az Oszággyűlésben. Midőn 
magunk boldogságát mívellyük itt, nem de Maradékink inkább 
azok, kiknek hasznokért fáradozunk? Egy szóval: ezeknek a jö
vendőre nézve a cultura elkerülhetetlenül szükséges, mellyel most 
átallyában Hazánk nem ditsekedhet — Mivel a Tanúlttság a fa
talis deák nyelv miatt nem terjedhetett-el országunkban —. Sze
gény negligáltt köznépünk, a kitsinosodásban és ennek javaiban 
sebes lépéssel emelkedő minden más Európai Népek között úgy 
elallyasodhat, hogy miatta Kedves Hazánk a magányos Nemzeti 
képét-is elvesztheti. Nemde Gyermekeink a Maradék — a jövendő 
Magyar Nemzet — 1 tehát lehetne-é drága nekünk akár mennyi 
költség, melly az ő hasznára és Cultiva ti ójára szolgál?

Tanátsosnak talállya a Comissio: hogy ollyan oskolák állítat
nának fel, legalább 4 districtussaiban Országunknak, mellyekben 
alkalmatas Gyermektanító Mesterek formáltatnának (seminaria 
pedagcgica). Hogy kedve legyen az Ifjúságnak a pedagógiát meg- 
tanúlni, azt az által vihetné végbe, ha a falusi Mesternek is az ő 
subsistentiája az Országgyűlésében határoztatok meg és a Királyra 
bízatik, nem pedig a tsuppa privatus kényre. Ausztriában számát 
a pedagógiát tanuló iffiuságnak az neveli, hogy ott a privatus 
Házban sem lehet valaki Instructor vagy Nevelő, ki testimonialis- 
sát elő nem mutattya, hogy ő a pedagogicát tanúlta, és abból 
jeles Exament adott. Méltó betsre kell emelni a Gyermektanító 
hivatalt. A Pap igen-is megérdemli a tiszteletet, mert a Népnek 
morállyát, erköltsét vezeti, de a Tanítómester az, ki ennek-is fun
damentumát legközelebbről veti meg a Gyermekben.
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Ahol a Comunitásnak tehettsége nints a maga Trivialis osko- 
kóláját fundálni, ott kétség kívül a Földes Ür, a vagyonossabb 
polgárok, a Püspökség, a Káptalan tartozna azt segítteni. Mind
azonáltal a Haza dolga az, liogy ez a nagy és fontos dolog ne ma
radjon ügyetlenül szinte úgy, valamint a főbb oskolákat figyelem
mel, fundussal, Bettsel meggazdagíthatta.

A trivialis oskolából annyi tudománnyal jönn legalább a 
Gymnasiumba a Gyermek, hogy ő a Magyar nyelvet fundamentu
mából esmerheti. A deák és más nyelvek megtanulására már gra- 
maticalis esméretekkel bírván, a nélkül, hogy értetlenül azt kel
lene iiekie tenulni „Quid est Nomen? quod casus habet non autem 
tempora“, már különböztettni fogja a beszédnek szavait, részeit.

A főbb oskolákban felállított magyar Professorok nem képe
sek a magyar nyelvnek előmozdítására és kiterjesztésére annyi 
hasznot hajtani, mint hajt a jó trivialis Mester az ő oskolájában: 
A Tót és német Gyermek egyszerre egészen elmagyarosodik a ma
gyar trivialis oskolában, mindazon által a tsuppa tót és német 
Comunitásoknak oskola Mesterétől azt fogja a Haza, erőssen meg
hagyva, megkívánni, hogy ő a magyar nyelvre a tót és német 
Gyermeket úgy taníttsa, mint eddig a deákra vagy németre tanít
tatott a magyar, és hogy ő előmeneteléről oskolájában a Magyar 
nyelvnek számot adjon.

11. ) A Magyar Litteratura Comissi ójának Tagjai magok kö
zött foglalatosságjokat így oszthattyák fel: Egyik assessor leend 
a Typographiára ügyelő; a másik a költségekre felvigyázó; a 3-dik 
pedig a kézírásokat, Journált s. a. t. redigállya. Az Actuarius a 
protocollumot vezeti. A Cancellistának kötelességét a praeses és- 
assessor urak határozzák meg. — Bizonyos napokon hetenként 
Tanátskozásokat tartván, kiki a maga Matériáját referálja, és a 
dolgoknak legjobban való elintézéséről nagy egyetértéssel végez
nek. A többi napokon olvassák, eensurállyák a Tudósoktól bekül
dött kézírásokat.

12. ) Ez a Comissio szépen, és okossan tselekszik, ha üléseibe 's 
tanátskozásába üilectanteseket-is bebotsájt, sőtt maga meghív 
ollyan urakat, kik Pesten a Magyar Litteraturának Baráttyai. 
Ezt akkor tselekedje főképpen, mikor valamely censuráltt Munka 
érdemének megítélésében az assessor uraknak vélekedése nagyon 
külömbözne. Mindazon által a hellyes és tökélletes censura végett 
a kézírásokat, minek előtte kinyomtatattnának azok, Pesten kívül 
is ollyan Tudós urakhoz, kik abban a Matériában megesmértt tu
dománnyal bírnak, kilehet küldeni, meghívón előre az illyetén 
híres Tudósokat, hogy ők-is, ha távúlról-is, adják tanátsokat a 
Magyar Litteraturának előmozdítássá végett és munkállyák azt. 
Melly által munkáló Tagjai lesznek a Magyar litteratura Comis
siojának. E’formán támadna egyszersmind mingyárt egy szép 
Magyar litteratura Társaság.

13. ) A Fő-Herezeg Palatínusnak Pártfogását kikéri magának 
a Magyar litteraturának Comissioja.

Bétsben, 26. Jan. 826.
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e) Schuster János1 terve 1826 febr. 25-éröl:

Lieber Freund!
Pesth, 1826. Febr. 25.

Ich schreibe dir in Bezug auf deine Anfrage wegen der un
garischen Akademie. Schriften oder Bücher kann ich dir in die
sem Betreffe keine senden, weil ich (ob ich gleich öfter solche 
Sachen erhielt) für meine Bibliothek nichts einzelnes, sondern nur 
Grosses, Systematisches sammle. Ich gebe hier also nur meine in
dividuelle Ansicht, ganz es andern überlassend, wie sehr oder wie 
wenig sie begründet seien.

Wer aus einer Nation etwas machen will, so muss sie ganz 
in ihren eigenthümlichen Geiste fassen, also hier den Ungern in 
seinem Geiste! Wer frei darf denken, denket wohl! Mittel dazu 
kennt ich drei (nicht mehr, nicht weniger): Sprache, Geschichte, 
Naturkunde: So wird der Unger sich aus seiner philosophischen, 
schönen Sprache, aus seiner juristisch (Constitutio) und heroisch 
grossen Geschichte, und seinen Boden, seine Lebensbewohner auf 
dem schönen ungrischen Lande 1° erkennen und 2° benützen 
lernen.

Wichtiger noch als ergriffene Massregeln sind bei jener 
Zwecke Berücksichtigung die zu vermeidenden Menge! So z, B. 
muss man bestimmt angeben, was die Akademie in Betreff der 
einzelnen Abtheilungen nicht zu betreiben hat! In Ungern glaubt 
jeder Ungrisoh sprechende Herr der Sprache zu seyn, an ihr weg
schneiden und ansetzen zu dürfen, anders wegschneidende und an
setzende verfolgen zu müssen. Hab’ ich doch noch keinen anderen 
ungrischen Grammatiker gesehen! Du kennst auch die grosse 
Opposition der Theisser und der Donauungern! Horaz hat ge
warnt und die Geschichte spricht über die grössten solchen Wage
hälse strenges llrtheil (wie in Deutschland über Adelungen! et 
quantum distant hi!). Kein Grammatiker soll Worte machen!

Er soll geben, was die Sprache des Volkes hat: aufsuchen,

1 Schuster János (1777—1838) orvos, a pesti egyetemen a vegytan tanára, 
majd a Magyar Tudós Társaság rendes tagjai is.

8 Ezt a tervet Liebenberg a következő levelével küldötte meg a következő
f) alatti saját tervével együtt:

Hochgeborener Herr Graf!
Hier erhalten Εν. Gn. zwei Aufsätze über die Academie, eine von Pester 

Doctor Schuster, den andern von mir.
Ferner erhalten Ew. Gn. das französische Werk über die Europäischen Con

stitutionen, damit aber Hochdero selben nicht sich unnöth'g Unannähmlichkeiten 
zuziehen, da dieses Werk in Wien als Signal der Rad'calen geltet, so wäre es 
gut Ew. Gnaden es für Sich zu gebrauchen belieben möchten. Auch S c h w a r tn e r s  
Statistik, jetzt schon rar folget, dann W ils o n s  Werk über die Verdauung.

Morgen kommen die Blutegel-Männer nach Zinkendorf, wohin ich auch 
fahre und ihnen ein Schreiben zu Besichtigung der Unteren Güter mitgeben werde.

Mit der tiefsten Hochachtung
Pressburg, den 5. März 1826. Hochdero ergebenst-gehorsamst.

Diener L ie b e n b e r g
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entwickeln, ableiten, nachbilden und jedesmal seine historische 
oder grammatikalische Wurzel angeben!

Lässt Idiotica zuerst ausarbeiten und drucken, theisser, do- 
riauer (paloezer, baranyaer! székler!) man sage nirgends: Das sei 
besser, jenes schlechter! denn das ist falsch, denn kein Ast des Vol
kes hat die Sprache gemacht, sondern solche nur individuell auf- 
gefasst und benützt.

Neben den Indiotiken geht die Arbeit der Grammatik synch
ron. Alle bisher erschienenen braven Grammatiken müssen histo
risch und critisch in eine verschmolzen werden, jede einzeln citirt 
über das Einzelne neben einander gestellt werden, und überdiess 
dem philosophisch strengen Geiste der klangvollen heroischen 
Sprache näher angewendet werden.

Das letzte ist das Wortbuch. Vertheilt nach Buchstaben kann 
es wohl am schnellsten bearbeitet werden; am gediegensten durch 
Ausarbeitung einzelner systematischer Terminologien! Z. B. ter
mino!. mineralogica, botanica, zoologica — aber ugyan tsak 
wie man solche ausarbeitet, muss in der Wissenschaft fest sitzen, 
nicht, wie es bisher alle Ungern gar nicht waren. Quaeris muni
mentum, circumspice!

Ueber Behandlung ungrischer Geschichte, Geschichte in ung- 
risoher Sprache sag’ ich nichts. Te pater Aeneas, et avunculus 
excitet Hector!1 — Tacitus, Livius, Thukydides, Schiller, Müller, 
Beeren, Lunden.1 2 Aber Scriptores rerum hung, braucht ihr, Regesta 
diplomatica, bevor ihr an eure Geschichte denken dürft. Ahmt das 
Beispiel der jetzigen Deutschen nach, wie sie in Herausgabe ihrer 
Scriptorum, ducente, Stein, operante Pertsohy3 verfahren.

Wenn man für Naturkunde (Naturgeschichte, Physik, Che
mie im qualitativen — Mathesis im quantitativen — Technik, 
Technik und Technik im Angewandten) nicht sorgt, so sorgt man 
für Bildung des Volkes nicht. Das hat gewiss ein Naturkundiger 
gesagt, könnte man aufrufen! Ja wohl! Wenn Sprache die Blüthe 
entwickelt, Geschichte die Frucht treibt, so giebt Naturkunde und 
ihr Schlusstein =  Technik den Kern. Der Mensch ist nur Kunst: 
Ans seu oppositus rebus homo (Plinius),4 und je mehr, desto höhe
rer Mensch, Videas Anglos et habes Demonstrationem asserti. Es 
ist Krieg mit der Natur — oder vielmehr nur Schöpfung mit und 
durch die alte Natur kraft. — Technik wird Wohlbehaglichkeit 
(Comfort), Reichthum, Unabhängigkeit geben.

1 Vergilius Aeneis III. 343. s. (Et pater Aeneas et avunculus excitat 
Hector.) Azt akarja kifejezni, hogy buzdítsanak a régi jeles történetírók.

2 Tacitus, Cornelius (55—117) és Livius, Titus (Kr. e. 59—Kr. u. 17) 
római, Thukidides (Kr. e. 460 — 400) görög, Schiller, J. Chr. Friedrich (1759— 
1805), Müller, Johannes (1752—1809), Heeren, A. H. Ludwig (1760—1842) és 
Luden, Heinrich (1780—1847) német történetírók.

’ Stein, Karl Freiherr (1757—1831), a híres porosz államférfi és német 
történetíró, Pertz, G. Heinrich (1795—1876) a M o n u m e n ta  G e r m a n ia e  h is to r ic a  
megalapítói (1820).

4 Valószínűleg Plinius, Gajus P. Secundus (23—79) római író. a Historia 
naturalis szerzője.
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Wollt ihr nur einen, einzelnen Zweck? Nur Sprache. Schade· 
für die Einseitigkeit.

Wollt ihr noch mehreres! Philosophie 1 Soidisant! Meist 
leeres Stroh?

Aber die Akademie? Das Mittel zu jenen grossen Zwecken?
1. Sie hat natürlich ihre Abtheilungen z. B. jene drei.
2. Die Zahl der Mitglieder bestimmt der Fond. Doch scheinen 

sechs Mitglieder für jede Abtheilung das höchste zu seyn, wie 
selbst in grösseren Ländern.

3. Nur Autoren können wirkliche Mitglieder seyn.
4. Sie halten Sitzungen — öffentlich.
5. Sie erhalten Pensionen, aber dafür sollen Sie keine Sine

cure besitzen, und öfter als Autoren ihr literarisches Leben ver
künden, z. B. jedes Lustrum zum mindsten etwas der Presse über
geben.

6. Die erstmaligen Mitglieder bestimmen die Begründer der 
Akademie durch Vota; aber für alle Zukunft wählen die Mitglie
der den fehlenden (Scopulus est, si Princeps aut Locumtenens, etc. 
auderet vel eligere, vel candidare etc). Die literarische Republik 
gedeiht nur in sich selber; jeder Hauch der Politik ist Sirocco, 
oder besser Typhon =  Chamsin! Laissez les faire! Ohne diese Be
dingung gebe ich keine taube Nuss für Eure Akademie.

7. Die Akademie stellt Preisfragen auf: für jede der Abthei
lungen in gleicher Anzahl und gleichem Werthe; nicht mit Jahren 
abwechselnd, da man den Zweck allseitig betreten muss (nicht 
aber heute Sprache, morgen Geschichte, übermorgen Naturkunde!).

8. Sie lässt Memoires drucken — ebenso gemischten Inhalts — 
nach Entscheidung der Stimmenmehrheit.

9. So wie ich 6 fremde Aufsicht abwies, so scheint mir, soll 
die Akademie selbst nicht in fremdes einfliessen: das finanzielle 
und vielleicht nöthige verwaltende soll durch kein Mitglied, noch 
durch alle zusammen betrieben werden! Das verstehen die Gelehr
ten in der Regel gar nicht — da bindet ihnen die Hände: da ha/- 
ben sie meist zu wenig, aber auch zu viel.

10. Jede Abtheilung hat einen Secretär: ein Mitglied durch 
Stimmenmehrheit erwählt. — Aber der Präses der Akademie? Einst 
machte ein Sicilianer nach dem Tode des Vicekönigs die histo
rische Beobachtung: Freunde! Die Welt geht von selbst! Wenn 
aber und da ein Präses seyn muss? so macht dazu nach Statuten 
das älteste Mitglied oder das durch Stimmen erwählte. Aber es gibt 
doch gelehrte Magnaten? Dann taugt er nur als gelehrter dazu, 
denn der Verstand kennt nur den Verstand. — Freund! schau dich 
um! Der Ungar hat, sobald er jung ist, einen grossen Fehler: er 
ist überall Jurist! Und diese, in der Form lebend, auf dem Buch
staben liegend haben nie was Grosses gemacht, teste historia! Ich 
habe grosse Herrn als Präsidenten literarischer Gesellschaften ge
sehen, welche Diet in et ionén im Publikum! Dictatur! über die Ach
sel! — Lässt sie also durch sich selbst was seyn, wie in Frankreich 
die Academia des Sciences — und die des belles lettres.
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Nicht wahr, Lieber Liebenberg, eine etwas scythische Reiter
bataille, die ich aufgeführt habe? Nun, ich bin ja auch ein Unger, 
und diese können ja nicht aus ihrer scytisch orientalischer Haut 
springen: etwas, steif, stolz, keck, vorwärts und rückwärts fech
tend, und vor allem, seit des guten Álmos Zeiten; und früher als 
alle Europäer in die Konstitution dreinredend — doch hab ich 
schon lange gelernt: praestat motos, componere fluctus.1

Nun lebe wohl; ich küsse deiner Frau die Hände und em
pfehle mich dir ferner.

Adio. Dein ergebenster Freund
Joh. Schuster m. p.

Pf. Chemiae.

f) Liebenberg János javaslata 1826 márc. 5-éről.

A Magyar Akadémiának czéllya volna, hogy a nemzeti Kul
túrának előmozdítása által a Nemzetnek vágyódását mindenre, a 
mi Nagy, Szép, Jó és Hasznos’, felemellye.

2. Az Eszközök, mellyek által ezt elérni iparkodnának, volná
nak a Magyar Nyelvnek és némely praktika Tudományoknak pal
lérozása.

3. Művelné tehát az Akadémia a Magyar Nyelvet, mert minden 
utóbbi nemzeti csinoscdásnak ez a fenéktalpa; továbbá a Magyar 
Történeteket, mert ezek adnak a mostani és utóbbi állapotnál vilá
gosságot; azutánn a Természeti Tudományokat, mert minden előme
netelnek és jövendőbéli csínosodásnak ezeken kell fundálni; végtéi'e 
a Mesterségek Tudománnyát (Technológia) mert ezek adnak a Nem
zeteknek gyarapodást, vagyomot, bőséget, boldogságot.

4. Az Akadémiának környékérül pedig kivolnának zárva első
ször is a Theoretika Tudományok, mellyek a Nemzeti Erőt és Gaz
dagságot nem segítik, illyen a Filosofia, és Theologia; továbbá kizá- 
rattasson a Tör vény Tudomány (Jurisprudentia) és Politika, mellyek 
nem az Akadémiára bizattatnak.

5. Az Akadémia tehát ezen Osztályokra (Sectiokra) oszolna
a) A Nyelv Tudomány és Szép Mesterségek Osztállyára, ide 

tartoznának:
Grammatikák készítése,
Dictionariumok rendbe szedése,
Költésnek
Képfaragásnak stb. Mesterségei,
Musika stb., stb.
b) Történetben Tudományok Osztállyára, mellyhez való 
Historia,
Geographia régi, közép s mostani,
Statistica 
Genealogia 
Heraldica stb.

Vergilius, Aeneis I. 135. sor.
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c) Természeti Tudományok Osztállyára mellyhez számláltatna: 
Mathesis,
Physica,
Chemia
Zoologia
Botania
Minerologia stb.
d) A Mesterségek Tudománnyának Oszállya mellyhez tartoznak: 
Bányász Mesterség,
Mezei Gazdaság,
Kertes zség,
Erdei Mesterség.
Mindennémű kézi művek Mestersége, Manufaktúrák, Fabrikák, 
Kereskedés,
Hadi Tudományok,
Orvosi Tudományok stb.
6. A mi a Nyelv Tudomány Osztállyal illeti, a magát ne tekin

tené a Nyelvre való nézve Bírónak, hanem csak a különféle dia- 
leetusbéli nemzeti kifejlődés Organumjának.

A Görögöknél fennállott az Attika, Jonika, Dorika, Aeolika és 
Poétika Dialectusok,

Miért nem lehetnének nálunk is barátságosan egymás mellett 
a Duna melléki, Tiszabéli és Erdélyi Szójárások is? — Mind ezen 
Vidékeken, jóllehet mindenütt Magyarok laknak, azok még is több 
kissebb csekélységekben, szokásokban stb. valamellyest egymástól 
különöznek, és ha ezekben nem lehet őket egy kaptafára vonni, miért 
kellessen a nyelvüket egy szojárás formájára erőszakosan kénsze- 
riteni? Hagyd fejtödgyön ki mindegyik a másik mellyett és a hol 
szükséges, segéllyé egyik a másikat.

7. Szint illy módón visellye magát azon osztály az Irásmodgyára 
(orthographia) nézve is és ne hozzon Ítéletet, hogy ez vagy amaz a 
felekezet ír helyessebben. — Kövessék a Harmonisták, ha nekik tet
szik, a magyar nyelvnek valóban édes, nyájas musikabéli hangegy- 
gyeztetését, és írják: láttya, vonnya, akkor stb. — Az Etymologisták 
pedig .kiknek a gyökér a virágnál kedvesebb, hagyd tegyék így ki: 
látja, vonja, a’kor stb., stb., úgy a Deák nyelvben is jól Írják: annun- 
ciatio, assertum, imbellis, és így is jól: adnunciatio, adsertum.

8. Azon Osztály az eddig ki jött jobb grammatikáknak velejét 
szedgye ki, és adgya elő columnaliter, úgy a Dialectumokat és Irás- 
modgya külömbségét tegye ki columnaliter.

9. ιΑζοη Osztály az Ország külön részeiben szokásban lévő szo- 
ejtéseket (Idiotismus, jargon) mint a Palóczokét, Göcsérségit, Zseli- 
czit stb. gyüjcse öszve, és azokról Szókönyveket (Idiotikumokat) 
adgyon ki.

10. A többi Osztályok is az őket illető Tudományokról és Mes
terségekről először is készittsenek Terminológiákat s azokat ad- 
gyák ki.

11. Úgy azután mind ezeknek segítségével kószüllyön egy Magyar 
Dictionarium vagy Szókönyv, melyben a Szavak a külön féle Dia- 
leetusok, sött Idiotismusok ezerént is elöfordullyanak.
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Mert a Nyelvet nem a Tudósok formállyák, hanem a közönsé
ges szokás, és ugyan azért a Dictionariumban a régi szavaknál ki- 
tetessen, hogy régi szó, és hogy hol fordul elő, az uj szavaknál pedig, 
mellyek köz szokásban még nincsenek, hanem valamely író által a 
Nyelvnek Geniussa ezerént csináltattak, tetessen ki az Auktor neve.

12. A Történetbeli Osztály a jelenvaló és elmúlt üdöknek min
den részeire kiterjedhet, és mindeneket, mellyek a Nemzetnek hírére, 
düesöségére, nagyságára szolgálhatnak, felkeresheti, s kinyomozhat, 
a jeles őseinknek nevezetes, nagy lelkű tetteiket közhírül adhattya. 
Készittsen továbbá a régi szokásokról stb. tudós értekezéseket.

13. A Természeti Tudományok Osztállyá fő gondgya a tessz, 
először is; hogy Magyar Terminológiákat készittsen, a már szokás
ban lévő szavakat öszve gyüjtvén, a mellyekrül pedig nincsenek, ha 
jó s értelmeseket készíthet, azt tegye, ha ollyasokat nem csinálhatna 
tartsa meg külföldi nevét vagy egészben vagy magyaros végzéssel; 
p. ο. gáz, szulfász, kobált stb.

14. Továbbá a mi ezen Tudományokra nézve vagy a hazánkban 
vagy külföldön uj de egyszersmind hasznos is feltaláltatott volna, 
azt tegye mindgyárt közhírül.

15. A Mesterségek Tudománnyának Osztállyá is minden Mester- 
ségekrül, mellyek Magyar Országban Magyarok által folytattatnak, 
készítsen Terminológiákat, és azokat adgya ki, de a mely eszköznek 
szérszámnak vagy munkának még magyar neve nincs, ott újat ne 
kohollyon.

16. Akár mely Mesterségben valamely hasznos Manipulatiot ta
pasztal, vagy uj találmány akár a hazában akár külföldön tetetik, 
azt mindgyárt hirdessék.

17. Az Akadémia a Munkástól távoztasson el minden tudós ver- 
senkedést, czivakodást stb. ugyan azon tárgy különféle tekintetek
ben előadhatik ugyan, de minden sértő kifejezés nélkül; ugyan azért 
csak a dolog adasson elöl, a máskép vélekedő személyeknek nevezése 
nélkül (a Personalitatibus abstinendum).

18. Az Akadémia munkáinak minden darabjának végén a Szer 
zőnek neve ki legyen téve, és semmi nevetlen Irományt ki ne nyom
tattasson.

19. Az Akadémia a rendes beiktatásától kezdve három esztendő 
alatt készittsen és adgyon ki, egy ollyas Magyar Grammatikát, a 
millyenrűl No. 8 volt szó; és öt esztendő múlva egy ollyas Magyar 
Szókönyvet, a miilyen No. 11 elöadatott.

20. Azután pedig minden tíz s tíz esztendő múlva az addig ki
adott segéd munkáknak használásával adgyon ki uj Grammatikát 
és uj Dictionariumot, hogy igy a Nyelv Tudomány is a többi nemzeti 
osinosodással egyenlően előre mennyen.

21. Minden holnapban köteles az Akadémia egy kötetet ki adni, 
mely 8—10 ívbül fog állani, és melyhez mindegyik Osztály 2 vagy 
2% ívet ád.

22. Az Akadémiának Organizaczioja ez lehetne
Az Akadémikusoknak első kinevezése esne a Fundatorok által 

a Votumok többsége szerént. Minden fundált 15 m(ille) vagy 10 m fi. 
CM. Capitalisra lehetne egy Votumot adni.



668 GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN NAPLÓI

23. Az Akadémiának beiktatása utann pedig a fogyatkozást 
magok az Akadémikusok fogják kipótolni minden akár mely név 
alatt nevezendő külső befolyás nélkül, oly módón hogy mindegyik
nek szabad legyen valakit elő adni, ezen Előadottakra egyenkint fog
nak voksolni, a mely hárman legtöbb votumot kapnak, azokra újra, 
de egyszerre voksolván, közülök a lessz a tudósok Tagja, kire leg
több votum jött.

24. Minden Osztály 4, 5, vagy 6 tagbúi álhat, a mint a Jöve
delem engedi.

25. Az Akadémiának Tagjainak Pesten kell állandóstul Iakniok.
26. Hogy Magokat egyedül a N° 1-ba előadott czélra adhassák, 

jól volna, hogy semmi más hivatalba ne volnának.
27. Ugyan azért szükséges volna egynek egynek esztendönkint 

két ezer forintot C. M. fizetést adni., és hogy a jövendörül ne aggod- 
gyanak a feleségeik eránt azt a provisiot kellene tenni, hogy a Wie
ner alig. Wittwen u. Waisen Pension Institutumbúl, ha özvegységre 
jutnának, 600 fi. CM. Pensiot kapnának (a fent említett Bécsi Insti
tutum a Budai Magyar Pensionale Institutumnál sokkal bizonyos- 
sabb Calculusra fundáltatott).

28. De ha annyira nem terjedne a fundatio, 1200 vagy 1500 fi. CM. 
is megelégedjenek, de akkor más hivatalnak elfogadását is meg kel
lene engedni.

29. Az Akadémiának nagyobb díszére, egyszersmind pedig az 
arra törekedök ösztönére szolgálna, hogyha a Felséges Király előre 
meg engedné, hogy annak Tagjait, kik nemesek nem volnának, általa 
m égném esíttetnének.

30. Az Akadémiának Tagjai holtig annak Tagjai maradnának, 
és csak két esetben (de a mellyek talán soha sem fordulnának elő) 
eshetnének előbb ki, elsőször hogy ha valaki kötelességét nem tellye- 
sitvén, a többi Tagok által az alul elöladandó mód szerént közegök- 
bül kizáratna, vagy hogyha, a mint utóbb fog mondatni, a Septem
viralis Tábla által méltatlannak declaráltatna.

31. A Felvételre elég, hogyha valakinek a második voksolás
ban a N 23 ezerént csak egy votummal volna is több mint a két 
másik véle Candidáltnak. De a Kizárásra szükséges hogy abban a 
Voksoknak három negyed része megegyezzen.

32. Az Akadémia annyi Jussal bírna, mint egy Censorság, és 
ugyan azért, a mik az Akadémia nevében nyomtatatnának, azok 
már Censura alá nem fognak jönni, mint hogy az is a Statutum- 
jaikban ki lessz téve, hogy mire terjeszkedhetnek ki, és mivel min
den Munkának mindegyik darabjánál a Szerzőnek neve ki lessz téve, 
a mik pedig közössen készülnek, azt a Praeses írja alá.

33. Azomban hogyha még is hogy az ö függések eránt is rend 
legyen, noha arra nyilván soha sem lesz szükség, meg kell itt je
lelni, hogy a Tagjai, minden nem az Akadémiát illető dolgaikban, az. 
egyébberánt a concernens Jurisdictio alatt lesznek; de a mely tet
tek az Akademiabéli hivatalyokkal öszve van kapcsolva, úgy az egész 
Academiának tettei is, nem más Jurisdictio alatt fognak lenni mint 
a Septumviratus alatt, mely a normáktul recedálhat és a lelki ösmé- 
ret szerént Ítél.
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34. Minden osztály votumok szerént három három eszt-be egy 
Directort választ magának, ki azon osztálynak dolgait, munkáit stb. 
elrendeli.

35. Az Osztályok pedig öszvessen ugyan ismét votumok sze
rént minden harmadik eszt-ben egy Praesest választanak magoknak, 
ki az egész Akadémiának dolgait intézi.

36. Ha a Direktorok választásában a voksok egyenlőek volná
nak az azon osztálbéli leg öregebb Tagnak két votuma lesz; úgy ha 
a Praeses választásban egyenlőek volnának a votumok, az Akadé
mia leg öregebb Tagjának lessz dupla votuma.

37. Egyébberánt a már megtörtént Választások után, ha az Osz
tályoknál lennének egyenlők a voksok, a Directornak, és ha az Aka
démiának közgyűléseiben volnának egyenlő számmal a votumok, a 
Praesesnek lessz két votuma.

38. A Direetorok két száz forintal, a Praeses négy száz forintal 
CM. kap észt-ként többet.

39. ' Ezek teszik az Akadémiának belső Tagjait, ezek választ
hatnak azután az Országnak minden részeiben külső Tagokat min
den meghatározott szám nélkül (avagy ezeknek számát lehetne két 
vagy három százra is megállapítani) a végett szükséges hogy egy 
belső Tag által előadasson és hogy a felvételére több votum jöjjön, 
mint fele.

40. Arra azon külső Tagnak a Diploma megküldetik, mellyet a 
Praeses a négy Directorral alá ír.

41. A Külső Tagok is kötelessek leg alább minden második eszt- 
ben valainellyes Irományt az Akadémiának beküldeni, a ki ezt tenni 
elmulasztya, a Matriculábul kitörültetik.

42. A Belső Tagok minden héten minden osztály szerént kétszer 
öszve jönnek, egyezer pedig az egész Akadémia. Mind ezen üléseken 
akárki vidéki is részt vehet s bemehet. — A külső Tagok pedig, 
midőn Pesten vannak a gyűléseken beszélhetnek is, de votumok nincs.

43. Minden Osztály a maga dolgait először a maga üléseiben 
veszi elő, azután azon munkák még egyezer előadatnak a közönséges 
gyűlésben.

De a mely Irományok a külső Tagok által beküldetnek, azok 
mindgyárt a köz gyűlésben olvastatnak el, és azután voksoltatik 
erántok, hogy ha felvetessenek e a holnapbéli köttetekben.

44. Ezen holnapbéli köttetekihez leg alább fele munkákat a belső 
Tagok kötelessek kidolgozni, a másik fele lehet a külső Tagok mun
kája. — Azomban minden ily kinyomtatott egy Ívért a Szerzőnek 
négy species arany fizettetik, és ha kevesebb egy ívnél, arányozva; 
a költeményes Munkákért pedig hat arany, nem hogy ezeknek ér
deme nagyobb volna, hanem mivel késedelmessebbek.

A Belső Tagok, minthogy úgy is elegendően fizettetnek, külö- 
nössen honoráriumot nem kapnak.

45. Minden eszt-be minden osztály Jutalmat is tesz ki, azok szá
mára kik a feltett kérdésekre legjobban felelnek; így tehát lesz 
minden eszt-be négy első Jutalom száz száz arannyal és négy máso
dik Jutalom ötven ötven arannyal. — Azon jutalmak minden 
eszt-be valóban ki is osztatnak, nem úgy mint néhol külföldön, hol



670 GRÓF SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓ I

ha a kérdés a Bírák vélekedése szerént tökélletesen meg nem fej- 
tödött, a felelőnek felét vagy harmadát ígérik. — Nálunk ne legyen 
az a kérdés, hogy tökélletessen kifejtette-e? hanem mellyik felelt leg
jobban? és mellyik mindgyárt az utánn?

46. A Jutalmak megítélése mindenkor a köz gyűlésekben es
sen meg.

47. Az Akadémia alkotásához a Belső Tagokon kívül szüksége
sek még

a) Az Akadémia Jövedelmeinek Directora, ki minden bevéte
lekre e kiadásokra ügyel, és a Peroeptorok Számadásába mindene
ket assignál.

Yálasztatik a votumok többsége szerént vagy vagy a magok 
a Tagok közül vagy azokon kívül, — Fizetése és Rangja mint a többi 
Tagoké.

b) Perceptor Cassae, ki a pénzekről rendes számot vezetni köte
les. — A kézi Casea nála áll, a nagy Cassa, melynek egyik kulcsa 
a Directornál a másik a Perceptornál van, a Jövedelmek Directorá- 
nál tartatik. Fizetése három fertállyát teszi a rendes Tagok fize
tésének.

c) Secretarius; ki a köz gyűléseken a tollat vezeti, a rendes 
Tagoknak fele fizetését húzza.

A Perceptor és Secretarius is az egész Academiatul votumck 
szerént, választatnak.

48. Az Osztályoknak ülésein Secretariusi hivatalt mindég egy 
visel a Tagok közül, ki egy eszt-re a voksok ezerént választatik, és 
a fáradságáért egy száz forintya jár.

49. A szolgákat, mindenkor a Praeses fogadgya.
50. A Jövedelmek Directora mindég egész esztendőre Sperati- 

vus Calculusokat készít a bevételekről és kiadásokról, azok azután 
az Akadémiának gyűlésében revideáltatnak.

A Cassae Perceptor minden holnapban Extractusokat ád mind a 
Praesesnek, mind a Jövedelmek Directorának, az esztdö végén pedig 
a Számadásának Corpussát beadgya, azt a Jövedelmek Directora 
két Taggal revideál, a Praeses a négy Osztályok Directoraival pedig 
censural. A Számadás azután az Akadémia Archívumába letétetik.

51. Minden Tag hat hetet minden észtben Pesttül, távol tölthet 
a Praesesnek engedelmével, ki egyébberánt arra vigyáz, hogy soha 
egy osztályból egy Tagnál több ne hibázzon.

52. Minden osztály minden esztbe a köz gyűlésnek votum a sze
rónt egy egy Tagot az országnak különféle részeire utazni küld, 
egy rövid Intsructiot velük adván, és az arra szükséges költség a 
kömyülállásokhoz képest meghatároztatik.

53. A szükséges belső külső országi Újságok és Journálok is 
tartatnak, mellyekbül kiláthassák hogy mindenütt minden szükséges 
Tudományban és Mesterségben mi történt vagy találtatott fel, és 
hogy azokbul, a mi Hazánknak hasznos volna, köz hírül adattasson.

54. A mely Könyvekre vagy Modelliakra szükségek volna és a 
Pesti Ország Múzeumjánál vagy az Universitásnál nem találtatna, 
azokat megszerezhetnék.
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55. Réz vagy kő-metszéseket is, a hol csak az értelemre szüksé
gesek, a munkáikhoz kapcsolni eine mulasszák.

56. Ha még pénz maradna a Cassába, az minden észtnek végén 
Kamatra bátor helyre adasson ki, és mindég a jövő Ország Gyűlé
sén adasson általok Projectum, hogy azokkal mit lehetne leg job
bat tenni.

57. Ha egyezer az Akadémia helyre allitva és tisztába beiktatva 
lessz; annak alkotmányába semmi változás sem eshet, ha csak nem 
az Ország Gyűlése által.

58. Ha az Akadémiaiul még több munka kivántatna, akkor
A Történetes Osztály öt s öt esztkint adgya ki egyszer Magyar

Ország Történeteit, másszor a régentén hozzá tartozandó Országok
nak Történeteit, úgy mint Erdély, Horvát, Slavonia, Dalmatia, Bos
nia, Seravia, Bulgár Ország stb., stb. Históriáit és igy uj öt s öt 
esztkint ismét váltolag.

59. A Természeti Tudományok Osztállyá öt e öt esztkint bo
csássa ki egyszer a Mathesisnek, Physicánák és Chemiának Com- 
pendiumjait, máskor a Mineralogiat, Botaniát, Zoológiát, Anthropo
logist stb.

60. A Mesterségek Osztállyá Írjon le minden esztendőben 6 vagy 
10 mesterséget a legújabb állapottyok szerént, elvégezvén pedig a 
Cyclust kezdgye újonnan, mert akkorra már minden Mesterségekben 
ismét több uj találmányok tetettek a Hazában vagy a Külföldön.

61. Végtére ámbár a Religionak a Tudományokkal és Mester
ségekkel semmi dolga sincs, még is a meddig Emberek vagyunk, azt 
is mindég szemmel kell tartanunk, több és külömbféle okok miatt, 
és ugyan azért mind Magyar Ország Lakossait tekintvén, mind az 
Akadémiának Pundátorit szükségesnek látszatik lenni, hogy meg- 
határoztasson, hogy az Akadémikus Tagoknak (a Belsőknek) két 
harmad Része mindég Katholikus legyen, és egy harmad Része 
akatholikus.

Toldalék a Magyar Akadémiához.

62. A mely Tudós Társaság Párisban B. Férussac igazgatása 
alatt felállott és a Bulletin universel de Sciences et deV Industrie-t 
kiadgya 8 Osztályra vállt el u. m.

1. Sciences mathematiques, physiques et chimiques
2. Sciences naturelles et géologie
3. Sciences medicales
4. Sciences agricoles, économiques, Éeonomie domestique etc.
5. Sciences technologiques
6. Sciences geographiques, statistiques, voyages.
7. Sciences historiques, antiquités, philologie
8. Sciences militaires.
63. A Magyar Akadémiánál is ezen 8 osztály egy kis válto

zással (ha a projektált 4 osztálynál jobban tetszene) elfogadtat
hatna ily módon:

hogy a 7ik osztálybul kettő lenne:
7. Történetek, Régiségek Tudománya (talán a külső és régi 

nyelvek Philologiáját is ide lehetne adni, t. i. hogy csak mindég
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rövideden közhírül tetettetne, hogy azok eránt nálunk vagy kül
földön micsoda jó könyvek jöttek ki.

8. A Magyar Nyelv és Szép Mesterségek Osztállyá és ezen 
nyolcadik osztály akár az első helyet foglalhatná el.

A Katonai Tudományokkal pedig töblb politikabéli okok miatt 
egy különös osztály nem formáltatna, hanem az az 5ik osztály
ban a többi Mesterségekkel együtt fordulna elő.

64. Azon Bulletinnek minden Sectiójából minden holnapban 
egy kötet adatik ki, mely 5—6 ívbül áll, így a 8 Sectio minden hol
napban valami 50 ívet ad ki.

A Magyar Akadémiának minden osztálya minden holnapban 
2—3 ívet nyomtattathatna és azok összessen egy köttetben kijöhet
nének.

65. Akkor minden Osztály két Tagból álhatna, csak a Nyelv
béli Osztálynak lehetne 3 Tagja és a Technológiai vagyis Mester
ségek Osztályának (mivel ennek van legnagyobb kiterjedése és 
az életre legnagyobb haszna) 4 vagy 5 Tagot is lehetne adni.

66. Ha 8 osztály volna, akkor a Jutalmak, minthogy négyes 
számmal volnának esztklnt kitéve, minden második észtben fordul
nának vissza az előbbeni osztálybéli Tudományokra.

67. Ha az Akadémiának belső Tagjai közül valamelyik öreg
sége miatt már éppen nem dolgozhatna, fizetésének 3A részét húzná.

68. Legyen e az Akadémiának magának könyvnyomtató 
Műhelye vagy nem? az is figyelmet érdemel.

10.

Kolossváry S ándor:1 Elmélkedéseim az 1825/6. ország 
gyűlésen; Estvéli magánosságomban.

A Hazai Nyelvnek terjedését és tsinosítását mindenkor óhaj
tották az ország Rendei. Ezt állította minden igaz Magyar leg 
foganatossal) Eszköznek, mely áltol az egesz Hazánok minden 
lakossal legszorosabban öszve kaptsolíatnak, a nemzeti Lélek fel 
éllesztethetik, a nemzet igazán virágzóvá és nagyá lehet. Sok 
Hasonló fontos okoknál fogva oda ment ki óhajtásé most is az 
Ország Rendéinek, hogy a Magyar Nyelvnek meg tanulásáro, a 
köztünk élő népek az eddig hozott törvényeken kívül, ujj törvé
nyekéi köteleztessenek, és ujj rendelésekei szőri itassanak; külö- 
nössen, hogy minden köz Ügyök és Dolgok magyarul folytátassa- 
nak, de tsak bizonyos Esztendők múlva, az oskolákban (ki véven a

1 Kolossváry Sándor apátkanouok a veszprémi káptalan követe volt az 
1825/7-iki országgyűlésen; tagja volt a m. tudós társaság ügyében kiküldött 
országgyűlési országos deputatiónak is. Elmélkedéseiben katholikus felfogással 
bírálja az országgyűlés eseményeit. A buzgó és lelkes pap a magyar nemzeti 
nyelv buzgó támogatója volt, de a református követeknek a kath. clerus elleni 
működése nagy nyugtalanságot keltett fel benne. Emellett rámutat azonban a 
clerus nagy hibáira is. Elmélkedései 15 részből állanak. I t t  csak a VII.-et köz
löm. A kézirat 17 félívre terjed s a zirci főapátság könyvtárában van 198/28. 
szám alatt..
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Theologiat) minden Tudományok, még a Deák nyelv is magyarul 
tanítassék, p. o. 12 esztendő múlva — a Pörök még a Sz. Székeken 
is bizonyos Esztendők múlva magyarul folytattassanak, de tsak 
azok, melyek polgári öszveköttetésben vannak. Ezek igen igaz
ságos, igen mérsékelt kívánságok voltak. — Horváth Ország 
részórül, úgy Fiume és a Littorale részérül a követek tűzessen ki 
keltek a Magyar Nyelv ellen, féltvén a Horváthok, hogy a Magyar 
Nyelvel a Protestánsok is be férkőznek; tüzes volt a vetélkedés, 
de a KK és RR. nem sürgették hoszassan a Horváthokat, kik meg 
átolkodva, magokra tolatni nem engedték a Magyar Nyelvet, el 
válni a Koronáiul készebbeknek lenni állitván magokat, mint az 
ebéli erőszaknak engedni, ellenben szabadságokra bízatván ipar
kodásokat ajánlották, a Nyelvnek, mely a Hazai fő Dicasteri- 
umoknál úgy is szükséges, tanulásából!. A hőnyi Tothokra, olá
hokra s más Nyelvű polgárokra nézve igen mérsékelt volt kíván
ságok s böltsessógel teljes meg kémélléssel ügyekeztek a szép hazai 
nyelvnek elől mozdítására munkálkodni. A nyelv tsinosítására s 
felemelésére, a Tudós Társaságnok fel állítását, már jeles Fonda- 
tiok ajánltatván ő Felségétül kérni, akadályt nem szenvedhetett. — 
Hát a Clerus mint viselte magát irnez Tárgy forgatásáboui!

Mintha a Hit niegtagadására késztettek volna sokan, és 
elmondhatom töbnyire a Kanonok Követek, úgy viselték magokat. 
Alig pendült meg a Szó a magyar nyelivrül, ábrozotyokon lehetett 
olvasni a mérgelődést — sziszegtek-suttogtak, öszve ütötték fejő
ket, tanátsot tartottak, hol kezdjék el az Ellenkezést. Mind olya
nokat forgattak, a miről szó sem volt: senki sem kívánto, hogy a 
Deák nyelvet el hadgya a Papság, senki sem kivánto, hogy Magyar 
Nyelvel éljen szertartásiban, a Theologia Tanításában, önön Dol
gainak vezetésében; sött azt se, a mit én magam óhajtottam volna, 
hogy p. o. keresztelő s. a. t. Protockollumjaikat Magyarul vezes
sék, Magyarul adgyák a keresztelő ect. Bizonyság leveleket, a 
fondatiokrol való számadásokat, Magyarul folytassák az Egyházi 
pereket s e féléket —· még is ők a Nyelv ellen, a Deák nyelv melett 
szolottak — lehetetlenséget hirdettek a Magyar Nyelv erant — 
veszedelemről álmodoztak a Religióra nézve, — és nem szégyen- 
le tték némelyek még a Jegyző könyvbe is be iktatását kérni 
ebbéli Ellenkezéseknek. (Még a Besztertzei Kanonok itt leg mér
tékletesben szólott.) Ezen maga viseletét a Clerusnak igen nehezen 
szívelték el a követek: úgy nézték és úgy szollottak, mint Ellen- 
ségerül a Hazánok, kik nem a Magyar Hazát, hanem a Magyal- 
gazdag Egyházi Jövedelmeket hajhászák és szeretik — ebből tör
tént, hogy ki keltek a Magyarul nem tudó Püspökök és Kanono
kok ellen — nyilván ki keltek a Prímás ellen, őtet vádolván, hogy 
a Tóth nyelvet pártolja és terjeszteti; sok gyökeres magyar hely
ségeket Megyéjében Tóth Papjai áltol meg totositott. Nem volt 
volna e okossab itt engedni a nemzetnek, a Magyar Nyelv terjesz
tésében segedelmet ajánlani és így bizonyossan meg nyerni a 
Nemzet kedvezéséti A Protestánsok igaz, hogy a Magyar Nyelv 
áltol magokat keresik; de ez az ö rósz tzélzá6ok volt; kiilömben a 
Papság éppen azzal vethetett volna Gátot az ö Törekedéseiknek,

43Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói. I I I .  kötet .
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ha a hazai nyelvet ö egyenessen pártolta, s fel emelése eránt 
segéttő kezeket ajánlott volna. — Azt a Papság tudhatta, hogy az 
Udvar nem fogja mind el fogadni, a mit a Hazai Nyelv eránt 
ajánl a Nemzet; talán aniyit se, a menyire Ellenségei rá állottak a 
gyűlésen. Miért/ nem voltak okossabak? s miért tették ki az egész 
Papságot e pontban is a gyűlöletességnek s rágalmazásnak? Az 
igaz: védelmezői is voltnak a Nyelvnek ketten — de mi ez?!!

A Hazai Nyelv kimivelésére fel állítandó Tudós Társaságnok 
Fondálásáro tett ajánlások nevezetessek voltak, mind katholikusok 
voltak az ajánlók, ki vévén Vay Ábrahámot, ki leg keveseket 
ajánlott, s még is ez az eszes Férfiú Református lévén, úgy magá
hoz vonta a többi Fundatorokat, hogy ezek kézzel lábból ennek 
vélekedését fogadták, s ki jelelt útmutatását követték. Vay Ur 
pedig mindent úgy kívánt el intézni, hogy a miben tsak lehet a 
Protestantizmust segélje itt is. — Pétsy Imre septemvir Ellensége 
volt Vaynak, — mota Bétsbül visza jött és a Tudós Társoság 
Plánumánok ki Dolgozásé előjött, Barátokká lettek — a reformátu
soknak Ügye egyszerre öszve kötötte őket. Mind a kettőnek Feleik 
között nagy volt Tekintete. Yay Conferentiát tartott, hogy az 
Ország Rendéinek Kivánságáro a Fundatorok planumot adgya- 
nak, mely szerint kívánnák a Tudós Társaságot meg állopitani: 
a Conferentia Tanátskozásro volt híva, jobbáro Protestánsokbul 
álott — én is közibük hivattam — mi ókból nem tudom? A Planum 
projectuma fel olvastatott, itt ezen Javaslat tsak fö vonásokat 
foglalt magábon, és azt, hogy minden más Intézettel való öszve 
kötetéstül ment legyen. Azt a beszélgetésből észre vettem, hogy 
Vaynak tzélzáso az, hogy a munkás Tagjai a Társaságnok, kik 
fizetetni fognak, jobára, ha mind nem is, reformátusok legyenek, — 
a Directorok jobáro nagy Urak, kiknek úgy is tsak Ceremonialis 
befolyások lesz a Tudós Társoság foglalatosságiba — sajdítottam 
ekor azt is, hogy a Tudós Társoság munkálkodásainak hasznát a 
reformátusokra kívánnák leginkább árasztatni — és ez már nekem 
meg ütközésre adott okot. A Conferentia eloszlott azon meg á lló  
pítássol, hogy a Directorokat a Fundatorok váloszák, és az irásbo 
foglalt planum fel adassák, a ki rendelt Deputation; — A Depu
tation első vetélkedés volt, ha a Tudós Társoság Tárgyo, legyen 
e a Nyelvnek terjesztése is, nem tsak tsinosodáso. A józanab rész 
tudván, hogy a Nyelv terjesztése a Nemzet boldogíttásáro szüksé
gesebb akár mi kimívelésnél, ezt kívánto, úgy is, és külömben is 
ez lévén mostan az Ország Rendéinek fö ohajtáso s Törekedései- 
nek Tzélja; de ellene mondott Vay az ö feleivel és rá beszilette a 
Fundátorokat is, úgy hogy ki nyilatkoztatták, hogy készebek 
visza huzni ajánlásokat, mint sem engedni, hogy a Nyelv terjesz
tésére valamely rész abból fordíttassék, s mivel én is az ellenfél
lel tartottam, félre hívott Gróf Széchenyi István Ur, arra kérvén, 
ne ellenkezzek velők, úgy is, így szoll vala, ezen Tudós Társaság
nak Tzélja mélyebb, a Nyelv tsak Aushängschild — erre én meg 
döbbentem, s már láttom, hogy valóban nem leg jobb Tzélzásnok 
kell lenni a Dologban; Mi? azt talán az idő ki fejti; én akartva 
tudni nem kivántom: azt kiki ált látto; hogy a Nyelv terjesztésére
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azért, nem akar adakozni Vay, mert erre a reformátusoknak szük
sége nints, kik magyarok úgy is, hanem van az oláhoknak, Luthe
ránus Totóknak és Németeknek — ellenben a Nyelv tsiniosításánok 
egyenes hasznát a reformátusok fogják venni; inend kelett publice 
magyarázni Vaynak erőlködését e pontban — ezt meg erősítette 
az, hogy minek utánno én hoszassabban elöladtam volna a Deputa- 
tionak köz meg elégedésével véleményemet, s a többi között okokai 
vitattam volna, hogy a Társoság munkálkodásinak semmi Religio- 
beli, kivált köztünk és a Protestánsok között kérdés alatt levő 
tzikely s Materia Tárgyo ne legyen; Vay ki kelt és meg szorítá- 
tásnok mondotta a foglalatoskodást; így arra mutatott, hogy majd 
készülnek vallásokra munkák, talán a mi religionk ellen is — 
annál inkább kezdettem hinni ezt, mert még a Censura áltol is 
felmentetni kívánto a Társaságot, a mely propositio tételre tsak 
ugyan a Deputatio nem álott. — Meg erősítette azt a véleményt, 
hogy a reformátusok hasznára dolgozni szándékozik Vay, még az 
is, hogy az Ülését a Munkálkodó Tagoknak Augustus holnap eleire 
határoztatta, a mikor a Protestáns Tanítóknak Vaeatiojok van és 
elfoglalva vannak a katholikus Tanítók az oskolákol, a kathol. 
Papok az Ünnepekkel, — ezen meg győződésbül történt, hogy már 
ekor kálvinista Társaságnok tsufságos tréfából el nevezte a Tár
saságot Nagy Pál Sopronyi követ. — Telyességel még azt is el 
akarták mellőzni a Protestánsok, hogy öszve ült Deputatio még 
ne is szóljon a nyelv terjesztéséről, úgy mondénok, mert tsak arra 
van ki nevezve, hogy a Fondatoroktol adott planumot visgáljo 
meg, — azonban fel olvastatván a kiküldés Tzikelye, ki tetszett, 
hogy ez is a Deputatio köréhez tartozik; így hozzá fogott a Nyelv 
terjesztését illető planum ki dolgozásához is — itt a Protestánsok 
azonnal ki jelentették, hogy a Társoság Tagjainak semmi köze ne 
legyen a nyelv terjesztéséhez, sem szollások a Tanátskozásba, és 
tsak sok vetélkedések után álottak reá, hogy a Tudós Társaság 
Tagjainak tetszésére bízassék, ha be akarnak e folyni ebben a 
Tárgyhón is, és a Tudós Társoság ülésein kívül vetessék az fel — 
Vay a mikor a Nyelv terjesztése planuma elöl jött a Deputatiobo, 
több társaival ki maradott a Deputatiobol, részt venni sem akarván 
benne, azonban a Dolog folyt, ott voltak a Reformátusok a Tanáís- 
kozásokba többen, töbmyire halgattak, tsak akor mikor valami 
haszon ebből is rájok háromolhatott szóllamlottak meg, igy p. o. 
szó lévén a fel állítandó Praeparandiák helyérül, ök azonnal 
Patakot, Debretzent, Ketskcmétet s. a. t. javalottók — szó lévén 
az oskolai gramatikáról, tűzessen Martonyit,1 s nem egy készíten
dőt ajánlottak — így mindenben.------Ilyen volt tehát meg fektetése
azon nagy Munkánok, melyre 1790 tül fogva készült a Nemzet. —

A Tudós Társaságnok fel állítását elhiszem az Udvar elle
nezni nem fogja, mert Pundatioja van, és az Udvarnál is vannak, 
kik a Protestánsoknak kedveznek — a Nádor is pártfogó; de a 
nyelv terjesztésére tzélzó planum aligha el nem marad, mivel egy  
részrül még rá fundatio nints, más részről ezt nem egyes érte
lemei sürgetik a RR — itt igen jó lett volna a Primásnok és a

1 Márton József (1771—1810).
4 3 ‘
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Praelatusoknak fel szollalni, és ezt sürgetni, de ajánlással — mit 
tett az, hogy a Prímás Pesten két Contionatori akar fundalui? jó 
ez is, de mit tesz ez? nem volt volna e okossab a Nyelv terjesztése 
planumánok sürgölésével magánok az egész Nemzet előtt betsiile- 
tet .szerezni? és az erre teendő ajánlássol az egész Nemzetet igazán 
holdogittani kívánni? Reménylhető volt, hogy száz ezerekre fog 
menni e tzélra az ajánlás, ha ő el kezdette volna; ám a Weszprémi 
káptolan meg hatalmazott engem, hogy 10.000 frtot ajánlhatok 
ezüstben; de halgatott a Prímás, hallgattak a Püspökeink és 
tsak azt lehet mondani, meg fog állopitatni a planum reformatum, 
s . el marad a nyelv terjesztés planuma — az talán ád fényt a 
Hazánok, de hasznot a refor. Eklesiánok, és ránk katholikus ikra 
bizonyossan árnyékot és homályt vet. — Nem volna más mod itt 
segittni, minek utánnc Piispökjeink szépen halgatták az Országos 
Ülésben is, mint ha a Püspökök Megyéjükben hozzá fognánok a 
Nyelv tanítását leg hathatossaban s buzgósággal elölmozdítani, 
s e végre praeparandiákot álítanánok fel a Mestereknek formálta- 
tásáro, ajándékot szabnának mind a Tanítóknak, mind a Tanulók
nak, kik a hazai Nyelveken Elölmenetelt tesznek. A praeparandiák 
fel állításában Pyrker Szepesi Püspökségben példát adott. Mibe 
kerülne, minden Püspöknek, ha a Nyelv tekintetébül ezt tévén, 
kettős hasznot el érni igyekeznék? Nem menekednénk e meg az 
igaz, és méltó vádtol, hogy a katholikus polgárok alig tudnak 
olvasni, holott a Protestánsoknál még az asszonyok is jobára tud
nak Írni is? és nem tűnné e ki a katholikus Clerus, ha a Hazai 
Nyelv eránt ily módón gondoskodnék? Teljességei reménylhetnék 
a Püspökök nem tsak az Egyháziaknak, de a világiaknak segedel
mét is! Ám Hg Batthyányi (tudom) e tzélra akarta tenni az aján
lást, melyet a tudós Társaságra tett, ha valaki a nyelv terjeszté
sére az ajánlást a Fő RRnél elkezdette volna!!!

11.

K is János véleménye a Magyar Tudós Társaság 
választandó tagjairól.

Méltóságos Gróf!
Kegyes Uram!

Alázatos köszönettel veszem, hogy engem is megkérdeztemi 
méltóztatik Nagyságod azeránt, kiket tartsak érdemeseknek, fel- 
vétettetni azon Nemzeti Tudós Társaságba, mellyet az Ország 
Gyűlése, leginkább Nagyságod dicső példaadása által serkentet
vén, felállítani kíván, s melly ha lábra kaphat és jó lélekkel vezé
reltetik, Nemzetünk kimiveltetésére nézve tagadhatatlanul igen 
fontos hasznú következéseket fog maga után vonni. A publicum 
előtt nem örömest avatkoznám ezen kérdésnek fejtegetésébe, mert 
attól tartanék, hogy ítéletem akaratom ellen is egyik vagy másik 
Tudóst megsérteni látszhatnék: de Nagyságod megszóllitására tar
tózkodás nélkül kimondom gondolatimat, ollyan reménységgel
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lévén, hogy Nagyságod csak úgy fogja azokat tekinteni, mint 
eggyes embernek magánosán közlött vélekedését.

A Directoriumról szóllanoni helytelen is, felesleg való is 
volna. Kiket kelljen abba a felvétetés végett Ö Császári Királyi 
Fő Herczegségének a Nádor Ispánnak Eleibe terjeszteni, azt 
Nagyságod s Nagyságodnak nemes hazafiságu Társai, kikre ezen 
foglalatosságot az Országos Deputatio bizattatni javasolja, sokkal 
bölcsebben tudják mint én. Azt mindazáltal szükségesnek tartom 
megjegyezni, hogy némelly Méltóságokon kívül, kik írásaikkal is 
hirt nevet szereztek magoknak, több első rangú Tudósaink is, 
különösen Literaturánknak érdemekkel tetézett Nesztora Virág, 
legavattabb Aesthetikusunk Schedius, legzöldellőbb koszorújú 
költőink Kisfaludy Sándor és Berzsenyi srlegelméssebb írónk Fáy 
Urak,1 csak azért nem fognak itt következendő rendeimben emli- 
tetni, mert ollyan bizodalommal vagyok, hogy a felsőbb rendű 
megtiszteltetésben, mellyre nem csak méltók, hanem polgári hely- 
hezetekre nézve is alkalmasak, bizonyosan fognak részesülni.

A rendes munkás Tagokra nézve felteszem mint kérdést nem 
szenvedő igazságot, hogy azokat ollyan Tudósaink küzziil kell 
választani, kik magokat a magyar Literatúra eránt való buzgó- 
ságon kívül, magyarul kiadott munkáik által is a közönség előtt 
megesmertettók, s munkáikban nem csak a Tudományokban való 
jártasságot s a magyar nyelv fundamentomosabib esméretét, 
hanem a jó ízlést is eggyesítik. S ezen szempontból óhajtóm azt, 
a mit mondani fogok, nézettetni.

A Szekretáriusságra minden tekéntetben legérdemesebbnek 
is legalkalmasabbnak is tartom Kazinczy Ferenc Urat.1 2 Ö a most 
élők közzül (még az idősebb s minden értelemben tiszteletre méltó 
Virágot sem vévén ki) az írói pályát legrégebben futja; s ellehet 
akárkinek is sérelme nélkül is mondani, hogy azon mind munkái 
mind buzdításai mind példája által Literatúránk előmozdítására 
nézve legtöbb érdemeket gyűjtött. Mélyebb és szélesebb tudományu 
s tisztább ízlésű magyar Philologust mint Ö nem esmerek. Házi 
kömyülállásai, reményiem, megengednék néki a Pesten lakhatást. 
Hatvanhat esztendős kora nem teszi őtet alkalmatlanná ezen hiva
talra, mert lelke még most is bámulásra méltó elevenséggel s 
ifjúsággal bir. Az az eggy környülállás látszhatnék a dologban 
nehézséget tenni, hogy nem kevesen vágynak, kik nyelvbeli meré
szebb újításaiban megbotránkoztak. De az én vélekedésem szerént 
az ő e részbéli törekedése is köszönetét érdemel, s úgy hiszem, 
hogy a részre nem hajló maradék azt is háladatossággal fogja 
venni. Akárki mit állítson, a mi kedves nyelvünk, akarmelly tökél-

1 Egyik sem került az igazgatóságba, Virág Benedek, 1830. I. 23., az 
Akadémia megalakulása előtt meghalt, Schedius Lajos és Fáy András az első 
nagygyűlésen (1831) tiszteleti tagokká választattak, Kisfaludy Sándor pedig 
első vidéki tag lett a nyelvtudományi, Berzsenyi Dániel a philosophiai osztályban 
a megalakuláskor. Schedius és Kisfaludy a szervezőbizottság tagjai is voltak 
(1828).

2 Nem Kazinczy lett a titoknok, hanem Döbrentey Gábor, amiért a szer
vezőbizottság jegyzője, Horvát István megneheztelt, úgyhogy az első tagságot 
a történettudományi osztályban nem fogadta el.
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letes is az belső mivoltában, s akarmelly kellemes is már mostani 
állapot jában is, még: sem kevés változásokon tartozik külső formá
jára nézve által menni, mig a legkimíveltebbekkel minden oldalról 
egyenlő tökélletességre juthat; s azért nem csak természetét el 
nem veszti, hanem inkább szépségét neveli; valamint az a deli 
termetű ifjú nem csak termetét nem diszteleníti, hanem ékességét 
neveli, a ki alacsony szerű vagy ó szabású ruhája helyett, mellyel 
eddig viselt, főbb rendű és csinosabb Ízlésű emberhez illő öltözetet 
nyer. — Azonban a dolognak ezen oldalát elmellőzvén is, s fel- 
tévén is azt, hogy igazok van azoknak, kik a nyelvújításban las
súbb lépésekkel való menést óhajtanak, még ezen esetben sincs az 
illyemeknek is semmi méltó okok Kazinczy Székretáriusságátói 
félni; mert azon Tagókról, kik vele együtt Pesten fognak lakni 
(hogy a többiekről semmit se szálljak) méltán fellehet tenni, hogy 
még akkor sem hagynák őtet az illő határokon túl haladni, ha 
(a mit korossága felől alig lehet gondolni) heveskedni akarna is.

A Philologia mezeje nálunk legnagyobb számú mivel ők kel 
dicsékedhetik. Ezek között legnagyobb figyelmet látszanak érde
melni a következők:

Kulcsár István1 Ur, kinek könnyű folyamu világos és kelle
mes előladása, valamint nyelvünk tudományában való jártassága 
is újságaiból eléggé esmeretes;

Márton József1 2 Ur, ki felől mint a Grammatikának és 
Lexicographiának fáradhatatlan munkása felől szükségtelen volna 
bővebben szóllani;

Döbröntei Gábor3 Ur, ki más munkáiban is, de kiváltképen 
az Erdélyi Múzeumban, mind buzgóságának mind tudományának 
mind jó ízlésének szembetűnő bizonyságait adta;

Kisfaludy Károly4 ur, kiben a sok oldalú szép elmét közked- 
vességű Drámái naponként jobban esmertetik és szerettetik;

Horváth András5 Téti Plébános Ur, kitől mint igen jeles és jó 
készületü Philologustól, nyelvünknek mély belátása esmerőjétől s 
tüzes lelkű erős képzelődésü s nagy hathatósságu költőtől, eddig 
kiadott darabjairól Ítélve, nagybecsű munkákat lehet várni;

Kölcsey Ferencz6 Ur, kiről (ha szintén még eddig azon kívül 
a mit a Tudományos Gyűjteménybe, az Élet és Literatura czimii 
Időszaki írásba s a Zsebkönyvekbe iktatott, keveset adott is ki) 
azt hiszem hogy legélesebb látású s legjobb készületü Kriti
kusaink közé tartozik.

1 Kulcsár 1828 márc. 28-án meghalt, úgyhogy a szervezőbizottságban sem 
vehetett részt.

2 Az első nagygyűlésen választatott levelező taggá.
3 Első rendes tag lett a philosophiai osztályban és az igazgatóság titok- 

nokká választotta meg.
* Első rendes taggá választatott a nyelvtud. osztályba 1830 november 17-én; 

de megválasztása hírét sem érhette meg. Megh. nov. 21.
5 Harmadik vidéki rendes tag lett a nyelvtud. osztályban.
6 Második vidéki rendes tag lett a nyelvtud. osztályban.
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Ezeken kívül (hogy némelly fiatalabb írónkat elhallgassak), 
Vitkovics Mihály1 Pesti Prókátor és Fiskális, Szemere PálI * 3 Pest- 
vármegyei tiszti ügyész, Primóczi Szent Miklósi Aloiz3 Neográ l 
Vármegyei Tiszti Jegyző s Páter Guzmics Izidor4 Benedictinus 
Urak is már eddig kiadott munkáik által is dicséretesen esmérete- 
sek mind bélátásokról mind jó ízlésekről, valamint Beregszászi 
Nagy Pál3 6 Táblabiró Ur is Pliilologiai tudományáról.

A Pliilosophiai Osztályra Fő Tisztelendő Fejér György" 
Prépost Urat az Anthropológiáról és az Ember kimiveltetéséről 
irt munkái s vele együtt Fő Tisztelendő Ruszék7 .Apáturat a 
Minervában kijött Philosophiai Előkészületek leginkább ajánlják.

História-íróink között legelső helyen áll a Pesti Nemzeti 
Bibliothecarius Horváth István Ur, ezen csudálkozásra méltó 
olvasottságú s a homályos dolgokat is nagy mértékben világosan 
elevenen és kellemesen előladni tudó írónk, jóllehet Superinten
dens Budai8 Ur is dicséretesen megesmertette magát.

A Törvény-Tudományban, Matliesisben és Physicában kik 
érdemeljenek leginkább helyet, arról Ítéletet nem hozhatok, mint
hogy sem azon munkákat, mellyek ezen tárgyakról magyarul 
Írattak, sem a Tudósokat kik bemnek legjártosabbak, nem esme- 
rem; egyedül a hir után említhetem az elsőre nézve Vitkovics Fis
calis és Kövi9 * II s Szlemenits19 Professor, a másodikra: nézve Pethe 
Ferenez11 Táblabiró 09 Bitnicz Lajos1" Szombathelyen Mathesist 
tanító Urakat. A harmadikra nézve még hir után sem tudok senki
ről is szóllani.

Ebből áll, Méltóságos Gróf a mit Nagyságod kérdezősködósére 
tudomásom szerént felelhetek, s a mit azzal az alázatos kéréssel 
terjesztek Nagyságod Elibe, hogy vélekedésemet másokéival 
öszvehasonlitván, Nagyságod a maga bölcsessége szerént méltóz- 
tassék a dologi-ól Ítéletet hozni, melly kétség kívül annál igazsá
gosabb és helyesebb lesz, minthogy magasabb és messzebb nézető 
álló helyről fog tétetni.

I Vitkovics még 1829 szept. 9. halt meg, de tagja volt a szervezőbizott
ságnak.

3 Szemere Pál, bár a szervezőbizottság tagja volt, az első választásnál 
kimaradt, de Kisfaludy Károly halálával harmadik helyb. rendes tag lett a 
nyelvtud. osztályban.

3 Szentmiklósy Alajos nem lett az Akadémia tagja.
* Guzmics a nyelvtud. osztályban negyedik vidéki rendes tag lett, tagja

volt a szervezőbizottságnak is. \
6 Beregszászi Nagy Pál még 1828 május 22-én halt el, a szervezőbizottság

nak nem volt tagja.
* Fejér György tagja volt ugyan a szervezőbizottságnak, de az Akadémia 

tagja sohasem lett.
7 Ruszék soha sem lett az Akadémia tagja.
8 Budai Ézsaiás tiszteleti tag lett és tagja volt a szervezőbizottságnak.
9 Kövi még 1829 július 24-én halt el, de tagja volt a szervezőbizottságnak.
19 Szlemenits első vidéki rendes tag lett a törvénytud. osztályban.
II Pethe nem lett az Akadémia tagja.
13 Bitnicz első vidéki rendes tag lett a mathematikai osztályban és tagja 

volt a szervezőbizottságnak is.
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Egyébberánt szivemből óhajtván, hogy Nagyságodnak nemes 
lelkű s az egész Nemzetnek és a maradéknak háláját olly igen 
megérdemlő hazaünsága egy felől sok Követőket és Gyámolitókat 
találjon, más felől olly boldog foganatot nyerjen, melly Nagy
ságoddal szép tettének jutalmát mennél teljesebi) mértékben 
éreztethesse, a legbuzgóbb tisztelettel maradok Méltóságos Gróf 
Kegyes Uram Nagyságodnak Soprony, Febr. 21-kén 1827. alázatos 
szolgája Kis János.

12.

A nádor által 1828-ban egybehívott küldöttség munkálatai.1
a) A felállítandó Magyar Tudós Társaság Alap-Intézetének és Rend- 
szabásainak elkészítésére rendelt Kiküldöttségnek Jegyzőkönyve.

I. Ül és .
1828ik Esztendei Bojt· más havának 15k6n S. K. Pest Városá

ban tartatott az 1827ik Esztendei Ország Gyűlése végzéseinek l l ik 
Törvény Czikelye következésében felállítandó Magyar Academia 
Alap-Intézetének és Rendszabásainak kidolgoztatására Felséges 
Jósef Cs. Kir. Fő Herczeg és Hazánk szeretve tisztelt Nádor 
Ispányátol rendelt Küldöttségnek I'' Ülése Méltóságos Gróf Széki 
Teleki Jósef Cs. Kir. Kamarás Ur, a T. Királyi Tábla Bárója, és 
T. N. Csanád Vármegye Fő Ispányának elöliilése alatt, jelenlévőn 
a Küldöttségnek meghivatott Tagjai közül a következendő Méltó- 
sáigos, Nagyságos Fő Tisztelendő Tisztelendő Tekintetes Tudós, 
Nemes és Nemzetes Nagy érdemű Hazafiak, úgy mint: Sárvári 
Fels: Vidéki Gróf Széchenyi István, Vajay Vay Ábrahám, Csik 
Sz. Királyi és Kraszna Horkai Gróf Andrássy György, és Nagy 
Károlyi Gróf Károlyi György Urak mint Alkotok, nem külömben 
Horváth János Bosoni Püspök, Fejér György Prépost, Horváth 
András, Bitnicz Lajos, Guzmics Isidor, Kiss János, Budai Esaias, 
Gróf Dessewffy Jósef, Báró Mednyánszky Alajos, Bartal György 
ítélő Mester, Schedius Lajos, Bene Ferencz, Horváth István, 
Kisfaludi Sándor, Kazinczy Ferencz, Jankovics Miklós, Döbrentei 
Gábor, Szemere Pál, Ercsey Daniel (Kulcsár István betegeskedése 
miatt megnem jelenhetvén) Vitkovics Mihály és Kövy Sándor 
Urak mint eggyütt Tanácskozók. Mellyben

1.) A Méltóságos Elölülő Ur mindenek előtt a Tanácskozásokat 
megnyitó velős beszédében a Küldöttségnek előadta mi nagy elő
meneteleket szültek a Tudományok Országában mindenféle azon 
egyesített lelki erők, mellyek először a Szajna s nem sokára a 
Themse partyán, utóbb pedig egész Európában minden Nemzetek 
között Tudós Társaság nevezet alatt felállíttattak; mint igyekezr 
tek különösen Magyar Országra nézve is majd az egyes Tudós 
férfiak, majd az egybegyült Ország Rendei egy illyen Tudós Tár
saságot alkotni; mint hátráltatta e nagy szándékot a megkivántató 
Tőkepénznek össze nem szerezhetése; mi nagy áldozattal győztek 
minden nehézségeken és akadályokon a múlt Ország Gyűlése alatt

1 A Széchenyi iratai közt megmaradt másolat után.



FÜ G G ELÉ K 681

azon Századoktól fogva közinkbe óhajtott nagy lelkű magyar 
Hazafiak, kiket a Küldöttség körében szemlélni most szerencséje 
vagyon, és mind azon díszes Férfiak, kik példásokra osztozni 
kívántak a nagy és dicső czél elérésének eszközlésében; minő Atyai 
kegyességgel jóvá hagyta dicsőségesen Országié I, Ferencz Apos
toli Királyunk az ezen ajánlások következésében az Ország Gyűlés 
alatt egy felállítandó Magyar Academiárol Jobbágyi alázatosság
gal Felséges Királyi Széke elébe terjesztett kérelmet, s minő 
készséggel fogadta hatalmas védelme alá e felállítandó Intézetet 
a jóért mindég buzgó, és azért köz szeretetünk tárgyává vált 
Nádorunk, Jósef Ö Cs. Kir. Fő Herczegisége. Megkérte azért egész 
bizodalommal a Mélt. Elölülő Ur, a Küldöttséget, hogy minek- 
utánna Felséges Nádor Ispán a felállítandó Magyar Tudós Társa
ság Alap-Intézetének és Kendszabásainak kidolgoztatását illyen 
megkülönböztetett érdemű Hazafiakra bízni meltóztatott, használ
ván a szerencsés környülállásokat, és szem elöl tartván a czél 
nagyságát és hasznos következéseit, egyetértve és összevetett 
vállal igyekeznék a Küldöttség a Fejedelem, a Nádor Ispány, az 
Alkotók és az egész Nemzet várakozásának a felállítandó Tudós 
Társaság bölcs szerkesztetése által olly módon megfelelni, hogy ezen 
Tudós Társaság egy felől alkotásánál fogva minden Tudósoknak 
különösen pedig Tagjainak egész tehetségét és erejét a közös czél 
felé vezérelhesse s ez által Nemzetünk elmebéli munkálkodásába 
egységet hozzon, más felől pedig az egyes Tudósoknak, akár a 
Társasághoz tartozzanak azok, akár nem; különös munkálkodásaik
ban gátak ne tétessenek, és ezeknek természeti szabadságok, mint
hogy a szabadság a Tudomány és a Nyelv mivelés lelkét teszi, se 
egy se más utón el ne íojtassék.

Többszöri éljen kiáltások követvén a Mélt. Ur Elölülő beszé
dét, felállott a Küldöttség nevében Mélt, Horváth János Bosoni 
Püspök Ur, és Ország szerte esméretes ékesen szállásával szót vezet
vén a Tudós Társaságoknak nagy hasznairól, úgy nem külömben 
az Alkotóknak nagy lelküségekröl, röviden érintette, hogy azok is 
némünémüképpen osztoznak ezen nagy férfiaknak dücsösségekben, 
kik Intézeteiknek alkotmányát akár helybenhagyást érdemlő 
rendszerrel rajzolni fogják, akár az arányosabb módosításaik által 
alkalmatosba, díszesebbé és sükeresebbé teszik. Elölszámlálta to
vábbá a nehézségeket, mellyekkel a Felséges Nádor Ispány vára
kozása eszközlésében a Küldöttségnek mintegy megvívni kell, s 
ezeknek elhárítására nézve legfoganatosbnak találta azon nemes 
Hazafiúi szeretetet, nielly a Küldöttségnek mindegyik Tagjaiban 
nagy mértékben lángol, és azon bizodalmát, mellyel a Mélt. Elölülő 
Urnák és a nagylelkű Alkotóknak bölcsessége, nagy kiterjedésű 
Tudománya, a Fejedelemhez viseltető hívsége, és példás Hazafiul 
szeretete eránt mindenike a Tagok közül viseltetik. És ezen bizoda- 
1 ómnál fogva ki is nyilatkoztató azon hiedelmét, hogy minden 
nehézségek mellett is a Küldöttség egyet értő alkalmas tanácsko
zásai által a legjobb Fejedelem, a Nádor Ispán, az Alkotok, és az 
egész Magyar Nemzet köz várakozásának meg fog felelni, a mit a
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Mélt. Szószolló beszéde után kifakadó éljen kiáltások vele együtt 
még inkább Ígérni látszattak.

2. ) Eleibe terjesztette a Mélt. Elölülő Ur a Küldöttségnek, 
bogy a jó rend és a Tanácskozásnak természete megkívánná, hogy 
a Jegyző Könyv vitele valakire az együtt ülő Tagok közül bizat- 
tatnék, s oda nyilatkoztaié ki véleményét, hogy e munka vitelére 
Horváth István Urat, a Széchenyi Országos Könyvtár Őrzőjét 
kellene megszóllítani.

Eggyes akarattal elfogadtatván és helybehagyatatván a Mélt. 
Elölülő Ur előadása, a Jegyzőkönyv vitele Horváth István Urra 
bízatott, ki is a benne helyheztetett bizodalmát érzékeny hálával 
megköszönte; de egyszersmind azt is nyilván kinyilatkoztatta, 
hogy e foglalatosságra ő ugyan magát elégtelennek tartja, de azt 
azonban ami tőle .-'kitelhetik, örömest, a míg csak egyéb hivata
lai mellett győzi, kész telyesíteni.

3. ) Méltós. Sárvári Felső Vidéki Gróf Széchenyi Eő Nagysága 
azon kívánságát adta a Mélt. Elölülő Ur elejfoe, hogy minekutánna 
a Küldöttség Tanácskozásainak tárgya a Magyar nyelv előmene
telének eszközlése volna, illőnek sőtt elmaradhatatlannak tartaná, 
hogy a folytatandó Tanácskozásokról a Jegyzőkönyv nemzeti 
nyelven vitetnék, s magok a kidolgozandó munkák is nemzeti 
magyar nyelven készítetnének eredeti képpen.

Bővebb tanácskozás alá vétetvén ezen előadás, minden tekin
tetekre fordítatván a szükséges figyelem, abban állapodott meg a 
Küldöttség, hogy a Jegyzőkönyvek egyedül magyar nyelven vites
senek, és mindenkor legelőször a következő Ülésben helybenhagyás 
végett nyilván felolvastassanak, a készítendő egyóbb kidolgozások pe
dig olly formán, mint az 1805ki 4ik czikkely szerint az Ország Gyűlé
sein az alázatos felírások Ő Felségéhez a Kegyes Fejedelemhez fel
küldetni szoktak meghajtott papiroson egyszersmind magyar és 
deák nyelven készítessenek, és ezen formában a Felséges Nádor 
Ispányhoz további előmozdítás végett általküldettessenek.

4. ) Szükségesnek tartotta a M lt. Elölülő Ur, hogy minekelőtte 
a Tanácskozások kezdetbe vétessenek, a közelebbi tartatott 1827ki 
esztendei Ország Gyűlés törvényei közül a l l ik Törvény Czikely, 
melly a felállítandó Magyar Tudós Társaságról tészen rendelést, 
úgy nem különben Felséges Jósef Nádor Ispán Ö. Cs. Kir. FőHer- 
czegségének a múlt 1827ik esztendei Sz. András havának 30káu 
1215ik szám alatt költ és hozzá intézett kegyes megbízó Levele, 
mellyben a most együtt ülő Küldöttség összehivatni rendeltetett, 
és a Küldöttség Elölülősége reá bízatott nyilván, Jegyző Ur által 
felolvastassanak.

Felolvastatván mint a ! l ik törvény czikkelye az 1827ík esz
tendei Ország Gyűlésének, mint pedig a Felséges Nádor Ispánnak 
megbízó Levele, a mellé kapcsolt Lajstrommal együtt, mellyben 
a meghivatandó Tagoknak fel jegyez,tetések foglaltatik, meghatá
rozhatott, hogy e két rendbeli Iratok a Küldöttség munkálkodásá
nak tárgyaira nézve sínór mértékül és utasításul fognak minden
kor tekintetni.
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5.) A történt felolvasás következésében jelentette továbbá a 
Mólt. Elölülő Ur, hogy véleménye szerint a közlött s felolvastatott 
és rendszabássá tett sinor mértékek szerint a Küldöttségnek minden 
munkálkodása e három egymással külömböző tárgy körül (fog) fog
lalatoskodni, t. i. 1.) A felállítandó Magyar Tudós Társaság Alap- 
Intézetének az az Planumának kidolgoztatása körül. 2.) A felállí
tandó Magyar Tudós Társaság rendszabályainak vagy is Statútu
mainak elkészítetése körül. 3.) Annak meghatároztatásában mit 
lehessen és kelljen a nagyobb kiterjedésű Planumból az Intézet 
jelenvaló és már esmeretes Jövedelmei szerint azonnal folyamatba 
venni, és valósággal addig is, míg az Intézet ereje bővebb adako
zások által nevekedik, most mindjárt, mihelyest a Javallat a Fel
séges Királyi helybenhagyást megnyeri, eszközlés alá bocsátatni.

Fontolóra vétetvén az, hogy a Magyar Tudós Társaság fel
állításárul készült Törvény czikkely nem azt kíváná, hogy a 
Tudós Társaság alap Intézete csak egyedül a mostanig esmért 
jövedelémhez képest készítetnék el, hanem inkább a Törvénynek 
im e világos szavai: „ad excolendam in omni Scientiarum et artium 
genere patriam lingvam“ szemlátomást arra czéloznának, hogy az 
Alap-Intézet mindenféle Tudományokra kiterjedjen, s ezeknek 
eszköizöltetések időről időre a mint az erő és pénz jelenléte en
gedi, egymás után végre hajtassák, főkötelességének tekinti a 
Küldöttség, hogy az Alap Intézet kidolgozásában semmit szemei 
elől el ne veszesszen, a mi a Tudományok és Nemzeti nyelv virág
zását segítheti, szaporithattya és nevelheti, s azért a készítendő 
Alap-Intézetben mindenekre kiereszkedjék legnagyobb kiterjedés
ben, úgy a rendszabályokat is ezen kiterjeszkedéshez képest kidol
gozza; mindazonáltal egy harmadik munkában csak azokat sze
melje ki, a nagyobb alap Intézetből, a miket, mint legszüksége
sebbeket a Tudós Társaság mostani értéke azonnal folyamatba vé
tetni megengedi. Ezeknél fogva tehát a Mélt. Elölülő véleménye 
mind a három munkára nézve egészen elfogadtatott. II.

II. Ü lé s .

1828dik esztendei Böjt más hava 16:i" S. K. Pest városában 
tartatott az 1827dik esztendei Ország Gyűlése Végzéseinek X Idik Tör
vény cikkelye következésében felállítandó Magyar Tudós Társaság 
Alap-Intézetének és Rendszabásainak elkészítésére Felséges Jósef 
Cs. Kir. Fő Herczeg és Hazánk szeretve tisztelt Nádor-Ispányától 
rendelt Küldöttségnek Ilik Ülése. Mélt. Gróf Széki Teleki Jósef 
Cs. Kir. Kamarás Ur, a Tek. Királyi Tábla Bárója, és Tek. Nemes 
Csanád Vármegye Fő Ispányának Elölülése alatt, jelen lévén a 
Küldöttség Méltóságos, Nagyságos, Főtisztelendő, Tisztelendő 
Tekintetes Tudós Nemes és Nemzetes Nagyérdemű Tagjai közül a 
következendők: úgymint Sárvári Felsővidéki Gróf Széchenyi István, 
Vajai Vay Abrahám, Csik Szent Királyi és Kraszna-Horkai Gróf 
Andrássy György, és Nagy Károlyi Gróf Károlyi György Urak 
mint Alkotók, nem különbben Horvát János Bosoni püspök, Fejér 
György Prépost, Horváth András, Bitnicz Lajos, Guzmics Isidor,
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Kiss János, Bujái Esaiás, Gróf Dessewffy Jósef, Báró Med- 
nyánszky Alajos, Bartal György ítélő Mester, Schedius Lajos, 
Bene Ferencz, Horvát István, Kisfaludi Sándor. Kazinczi Ferencz, 
Jankovics Miklós, Döbrentei Gábor, Szemere Pál, Eresei Daniel 
(Kulcsár István betegeskedése miatt mégném jelenhetvén), Vitko- 
vies Mihály és Kövy Sándor Urak, mint együtt Tanácskozók. 
Mellyben

6. Fel olvastatott az 1828-k Esztendei Böjt más havának 15-én 
tartatott első Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helyben hagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett,

7. A Méltóságos Előlülő Űr jelentette: hogy most már magá
hoz az Ország Gyűllése alatt készülő Alap-Intézet meg vizsgállásá- 
hoz kellene kezdeni, s hogy az volna különösen az Ö vélekedése, 
hogy minekutánna ezen Alap-Intézetet kiki a Küldöttség Tagjai 
közül magánosán úgy is meg olvasta, és fontolóra vette, itt az 
Időnyerés miatt elég volna az Alap-Intézetet Czikkelyenként fel 
olvasni, olly módon: hogy a fel olvasott Czikelyről azonnal kiki 
Észrevételeit kijelentené, és az illyen Észrevételek köz Tanácsko
zás alá vétetnének.

A Méltóságos Előlülő Űr javalata a Küldöttség által Köz 
egyezéssel el fogadtatott, és ezen elfogadás következésében

8. Olvasni kezdette Czikkelyenként a Küldötség Jegyzője azon 
Munkát, melly a fel állítandó Magyar Tudós Társaságról az Alko
tók által a múlt Ország Gyűllése alatt készíttetett, az Ország 
Gyiillési Küldötségnek által adatott, és ezen Küldötség által 
némelly változtatásokkal elfogadtatott, s a közelébb tartatott 
Ország Gyiillés írásai között kinyomtattatott.

Czikkelyenként meg állapodván az olvasó Jegyző, s mind 
egyik Czikkelyre fel hordatván a Küldötség Tagjai által a tette
tendő észrevételek, s ezen észrevételek köz tanácskozás, és meg 
ítélés alá bocsáttatván, abban egyezett meg a köz vélekedés, hogy

l.1 Mind azok, a mik az Ország Gyüllésén munkálkodó Kül
dötségnek jelentésében1 2 a fel álítandó Magyar Tudós Társaság 
Alap-Intézete előtt, mintegy bévezetésül mondatnak, rígy tekintes
senek, mint az Ország Gyűlésen véghez vitt dolgoknak elő számlál- 
tatások, mellyek az Alap-Intézet velejéhez nem tartoznak, és 
azért a. mostani köz tanácskozás meg állapításai szerint készítendő 
Alap-Intézetben mint nem bele illők, egészen kihagyattassanak.

2. Magában az Alap-Intézetben a 4ik lapon azon szakasz, melly 
Introductio3 czímmel jegyeztetik, meg változtassék olly módon, 
hogy az újonnan készíttendő Bévezetésben mindenek előtt meg 
éréntetvén. dicsőségesen Országló Első Ferentz Apostoli Kirá
lyunknak a Magyar Nyelv Köz Taníttatásáról tökéletesíttetése, 
és terjesztetése eránt tapasztalt számtalan! kegyelmei, és eltökél- 
lett erős meg határozott akaratja meg említtessenek, különösen

1 Ezentúl a jegyzőkönyvnek kétféle számozása van; az egyik szorosan az 
Akadémiai munkálatra, a másik pedig inkább a gyűlés mozzanataira vonatkozik.

5 Lásd itt  a 617—20. lapon.
3 Ez és a további vonatkozásokra nézve lásd a 620. és következő lapokat.
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az Ország Gyüllésekuek a Magyar Tudós Társaság fel állíttatását 
sürgető kívánságaik is, azután pedig egyenesen a közelebb tarta
tott Ország Gyüllésének X Iik meg határozott Czikkelye szerint 
jelentvén, hogy ennek következésében a Magyar Tudós Társaság 
azon Nagy-lelkű Hazafiaknak tetemes Áldozataik által, kiket a 
XII(lik Törvény Czikkely név szerint elől számlál és akiket név 
szerint a készíttendő Bévezetésnek is elől kell számlálni, léteire 
úgy kapott, hogy egyszersmind a négy első Alkotóktól be
adatott Alap-Intézet fenék állíttásaira nézve az Ország Gyűl- 
lésnek örvendező részvételét és a Törvényhozó Test helyben
hagyását is magában a Törvény Könyvben meg nyerte, sőtt 
utóbb ugyan ezen Alap-Intézet egy e végből a Felséges Nádor 
Ispánytol kinevezett igen nagy érdemű Tagokból álló küldöttség 
által is meg vizsgáltatott, és jóváhagyatott.

3. Azon Czikkelyben, melly a fel állítandó Magyar Tudós Tár
saság Czólját előszámlálja, ugyan a 4ik Lapon a két fel osztású 
Czikkelyek egy tagba úgy olvasztassanak, hogy az: „Est ille sza
vak helyett ezen szavak „Scopus Eruditae Societatis unice ille est“ 
tétessenek, és a folyamatban az: „etiam propagationi“ szavak 
helyett mondattassék: „etiam intensivae propagationi“.

4. Az 5ik Lapon a Társaság foglalatosságait közönségesen elő
adó Czikkelyre nem fordúlván semmi észrevétel elő, az a maga 
épségében meg hagyatik. — Ellenben

5. Azon Osztály, melly az 5ik Lapon íme szavakkal kezdetik 
„Commembris Societatis“ a gondolatokra nézve ugyan egészen 
meg maradjon, de akkor, midőn az egész Alap-Intézet stylusba 
fog vétetni, a hol kívántatnék közelebbről meg határozó szavak
kal fejeztessék ki.

6. Azon Osztály, mellynek ez a kezdete: „His ac similibus“ egé
szen jóváhagyatott, minthogy az önnként értetődik, hogy a módot, 
melly szerint azt tellyesíteni lehet, és kell, — maga a fel álítandó 
Tudós Társaságnak munkálkodása, és a környűlállások fogják 
bővebben annak idejében elhatározni.

7. Nehogy az 5>k oldalon azon Osztály, mellynek kezdete „Eru
ditioni conjuncta“ az ezen Osztályba olvasható „Sucessive demum“ 
szavakból balra magyaráztassék, köz egyezéssel jónak találtatott, 
hogy ezen Osztály kezdetén a Tudós Társaság első fő kötelességére 
tétessék, hogy Tagjai magokat főképpen Tudós Eredeti Munkák 
által meg különböztetni iparkodjanak, a mennyire mindazonáltal 
az illyen Munkák készíttésére egyik leg hathatósbb eszközül szol
gálhat, ha a régi Görög, és Római, úgy nem külömben az újabb 
Nemzeti Nyelveknek, p. o. az Angoly, Frantzia, Olasz és Német 
Nemzet Classicus íróinak munkáik a Magyar Nyelvre is lefordít- 
tatnak, s ezen fordítások által a Nemzeti Magyar Nyelv hajlékony
ságot, rövidséget, kerekdedséget, vagy tömötséget nyer, szükséges
nek találtatott, hogy a fel állítandó Magyar Túdós Társaság ezen 
Foglalatoságra is Figyelmét, és gondoskodását mindenkor kiter
jeszteni iparkodjék.

8. A mi a Túdós Társaság Tudományos fel osztását illeti, 
jónak találtatott, hogy az az 5ik lapon előjövő fel osztás szerint
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1. Philologiai 2. Philosophiai 3. Történeti 4. Törvénytudományi
5. Mathematical 6. Természet Tudományi Szakaszokra oszollyon, 
— azonban nehogy az utolsó szakasz alatt valaki teak magát a 
Physical szoros értelembe vett Tudományt értse, abban egyezett 
meg a küldöttség, hogy a Deák „Physica“ szó helyett Deákul 
„Scientia Naturae“ szavak tétessenek tágas értelemben.

9. Azok, a mik az 5ik és 6ik lapon a Tudós Társaságtól, főkép
pen ugyan a Magyar, de egyébként akár mellyik nyelven is írtt 
könyvekről készítendő recensiókról, azaz: Könyv visgálatokról 
mondatnak, köz örömmel fogadtattak; azomban nehogy az a kér
dés, hol jelennyenek meg az illyen Tudós Könyv visgállatok, az 
Alap-Intézetben határozatlan maradjon, jónak találtatott, hogy a 
Magyar Tudós Társaság mind ezeket egy Tudományos Újságban 
adja ki, mellynek némelly tudományos jelentéseken kívül fő, és 
állandó Tárgya legyen a Könyv visgálat és meg bírálás. —

9. Későre terjedvén az Ülés a Méltóságos Előlülő Ür a foly
tatandó Tanátskozásokat a következő napra halasztotta.

Melly kinyilatkoztatás következésében az Ülés eloszlott.

IIIdik Ü lé s .

1828ik Esztendei Böjt más Hava 17™ Sz: Királyi Pesth Város- 
sában tartatott az 1827ik Esztendei Ország Gyüllése végzéseinek 
XJdik Törvény Czikkelly következésében fel állítandó Magyar 
Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészíté
sére Felséges Jósef Császári Kir. Fő Herczeg, és Hazánk szeretve 
tisztelt Nádor Ispányától rendelt küldöttségnek IIIdik Ülése Mltgos 
Gróf Széki Teleki Jósef, Császári Kir. Kamarás Űr, a Tettes 
Királyi Tábla Bárója, és Tettes Ne Csanád vrgye Fő Ispányának 
Előlülése alatt együtt tanátskozván a rendelt küldöttségnek Tag
jai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, és Kúltsár Istvány Urakon 
kívül, kik meg nem jelenhettek; mellyben

10. Fel olvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 16án tar
tatott IIdik Ülésnek Jegyző Könyve, a küldöttség Jegyzője által.

Helybe hagyattatott, és a küldöttség írásai közé tétetni ren- 
píttatott:

11. Odább olvasta a küldöttség Jegyzője azon Alap-Intézetet, 
melly a múlt Ország Gyüllése alatt egy felállítandó Magyar Tudós 
Társaságról el készíttetett.

Előladatván Czikkelyenként az előlfordulható Észrevételek, ha 
már máskor tett Jegyzetek következtében köz egyezéssel meg álla
píttatott.

10. Hogy a készítendő új Alap-intézetben azon Czikkely előtt, 
melly az 5ik lapon most a Könyv visgálatokról értekezik, egy külö
nös szakaszban a fel állítandó Magyar Tudós Társaságnak fő kö
telességei között megemlíttessék, hogy ez más Tudós Társasá
goknak példájára egy különös munkában Időrül Időre a maga 
munkálkodásairól az Ö írásait (Acta Societatis) kiadja, mellyben 
leg először is a Tudós Társaság Eredete, vagy további Története,
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azután pedig a Tagoktól készített, és az Ülésekben köz helyben
hagyást nyert értekezések foglaltassanak.

11. Azon Osztály, melly a 6ik lapon íme szavakkal kezdődik: 
„Cum haud raro Opera“ egészen helyben hagyatott, azon egyetlen 
egy hozzáadással, hogy a Tudós Társaság által kinyomtatásra 
ajánlott Munkáknak Irójókat azon felül, hogy Szerzeményeik a 
Tudós Társaság költségein a Társaság további hasznára kinyom
tattatnak, a Társaság a kinyomtatott Munka fontossága, és kellen- 
dőségéhez képpest illően meg fogja az által engedett kéziratért 
jutalmazni, kész pénzbéli adakozása által:

12. Ugyan azok is, mellyek a 6ik lapon a fel teendő, és kihir- 
dettendő Jutalom kérdésekről az 5ik Osztályban mondatnak, nem 
lévén erántok semmi leg kissebb észrevétel is a magok valóságá
ban egészen meg hagyattak.

13. Szükségesnek találta ellenben a küldöttség, hogy ugyan 
a 6ik lapon az 5ik és 6ik Osztály között a fel állítandó Magyar 
Tudós Társaság Foglalatosságai között egy különös Czikkelyben, 
minthogy a Tudós Utazások, mind a Nemzeti Nyelv velősebb esme- 
retére, mind a Tudományok elősegéllésére, és terjesztésére nézve 
felette nagy hasznot hajthatnak a Tudós Társaság által teendő 
Hazai, és Külföldi Tudományos Utazások is, meg éréntessenek. 
Bizonyosnak tartja t. i. a Küldöttség, hogy a Magyar Nyelvnek 
külömbféle Dialectussait, — vagy más éjszaki, vagy napkeleti 
Nyelvekkel való rokonságát, és atyafiságát, úgy nem külömben 
a Históriai, és Természet Tudományi Osztályok sikeres előmene
teleit főképpen ezen Utón lehet eszközölhetni.

14. A mik a 6ik lapon a 6ik Szám alatt a Jutalom osztásról az 
Alap-Intézetben mondatnak, azok általyán fogva egészen fontosak
nak találtattak. — De még abban is egyezett meg a küldöttség, 
hogy minekutánna majd nem minden tudós Társaságoknál az is 
szokásban vagyon, hogy ezek a koszorúzott munkát írtt Tudó
soknak emlékeztető pénzt is szoktak a Jutalom kérdés meg említ- 
tetése, és a Jutalom nyerés éréntése mellett veretni, a kérdés alatt 
lévő Osztályban a Tudós meg tiszteltetésnek ezen igen dicsőséges 
Jele is meg említtessék olly módon, hogy a mint a Tudós Társaság 
Czélja önként kívánja, az illyen emlékpénzek a Császári Királyi 
pénz verő házban a Társaság költségén magyar nyelven készített 
fel írásokkal verettessenek Ö Felségének Kegyelmes Engedelmé- 
ből, és jóváhagyásából a Társaság el rendelése szerint.

15. Ugyan a 6 lapon azok, a mellyek 7 szám alatt a Magyar 
Játék Színről és Játék Darabok készítéséről mondatnak, szüksé
geseknek és alkalmasoknak találtattak.

iydifc ü lé s .

1828ik Esztendei Böjt más Hava 18kán Szabad Királyi Pesth 
Várossában tartatott, az 1827ik Esztendei Ország Gyűlései Végzé
seinek XIik T örvény Czikkelye következésében fel állíttandó 
Magyar Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rend szabásainak 
elkészítésére Felséges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és
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Hazánk szeretve tisztelt Nádor Ispányától rendelt küldöttségnek 
IVik ülése, Mlgos Gróf Széki Teleky Jósef Cs. Kir. Kamarás Űr, 
a Tekintetes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Nemes Csanád Vár
megye Fő Ispányának Előlülése alatt, — együtt tanátskozván a 
rendelt küldöttségnek Tagjai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, 
és Kultsár Istvány urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. 
Mellyben

12. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 17én tar
tatott IIIik Ülésnek Jegyzőkönyve a küldöttség Jegyzője által.

Helyben hagyatott, és a küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

13. Méltóságos Vajai Vay Abrahám Cs. Királyi Kamarás Űr 
Ö Nagysága, Tettes Nemes Borsod Vármegyének Első A1 Ispánya 
jelentette a Méltóságos Előlülő Úr Ő Nagyságának, hogy a kül
döttségnek egyező kívánsága azt óhajtaná, hogy a Jegyző-Könyvek 
Időről Időre a Tagok számára is lemásoltatni engedtetnének, kérte 
tehát a Mlgos Előlülő Urat, hogy a Küldöttség ebbéli Óhajtását, 
hatsak eránta valami kifogása nem volna, kielégíttetni engedné.

Nem találván Méltóságos Előlülő Űr a köz kívánság tellye- 
sítésére nézve valamelly nehézséget, meg állapíttatott: hogy 
Jegyző Úr a leg alkalmasabb módon, a mint t. i. a dolog leg rövi- 
debb Úton meg eshetik, a köz Óhajtást ki elégítesse.

14. Odább olvasta a Küldöttség Jegyzője azon Alap-Intézetet, 
melly egy fel állítandó Magyar Tudós Társaságról a múlt Ország 
Gyüllése miatt elkészíttetett.

Előadatván ezikkelyenként az előfordúlható Észrevételek, a már 
máskor is tett Jegyzetek következésében köz Egyezéssel meg álla
píttatott: hogy:

16. A 6ik és 7ik lapon a IIIik §iji,us kezdete, mellyben ezek sza
vak olvastatnak: „tenellum quamvis“ — egészen íme szavakig a 7ik 
lapon „devotum ésse cupiunt primi fundatores“ mind a maga 
mostani állapotjában meg hagyattassék, tsak hogy azok, a mik 
itten mint kívánságok adatnak elő, úgy éréntessenek — mint már 
meg történt dolgok, és az imént említett, devotum esse cupiunt 
primi fundatores“ szavak után is említessék, hogy a Fundatorok, 
vagy is alkotók, a Felséges Nádor Ispánynak Nemzetünkhöz, és 
így Nemzeti Nyelvünkhöz is viseltető határtalan Szereteténél fogva 
bizonyosan hiszik, hogy e fel állítandó Tudós Társaságnak díszét, 
tekintetét, virágzását, és előmeneteleit magos eszének, és szívé
nek bölcs adományozása által a leg tündöklőbb pontig fogja vezér
leni, a minek véghez vitelére illő kötelességből leg méllyebb aláza
tossággal meg is kérik az Alkotók Ö Császári Királyi Fő Her- 
ezegségét.

17. Azon Osztályba, melly így kezdetik: „Membra Societatis“ 
úgy változtatott meg, hogy benne a „Membra dirigentia“ szavak 
után az új Alap-Intézetben tétessék, item Honoraria, Ordinaria, et 
Correspondentia, quibus accedunt, etc.: maga a Társaság, t. i. az 
Igazgatókon kívül állani fog Tiszteletbeli, Munkás, és Levelező 
Tagokból.
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18. A mik a 7ik lapon az Igazgató Tagokról mondatnak, azok 
mind igen czél-arányosokuak találtattak, tsak hogy az új Alap- 
Intézetben azokat, a mik az első Választásról mondatnak, úgy kell 
majd elbeszélni, mint meg történt dolgokat.

19. Úgy az is, a mi a 7ik lapon az Elölülőről, és az Elölülőnek 
netalántán meg eshető kétséges választásáról, és ezen Esetre nézve 
a Pártfogó Igazáról mondatik, mind a maga épségében meg fog az 
új Alap-Intézetben hagyatni.

‘20. Jóvá hagyatván mind azok is, a mellyek a 8ik lapon az 
Igazgató Tamils kötelességeiről mondatnak a „Membra Collegii“ 
Szavaktól kezdve, írn e szavakig „inde a proxime praeteritis Comi
tiis procurata exhibebit“ — csak ezen két változások állapíttatnak 
meg, hogy t. i.

a) A tartandó Esztendei Gyüllésre nézve, a „diebus septem“ 
kifejezés helyett, inkább tétessék, non ultra duas hebdomadas 
duraturus, mert könnyen megtörténhetik, hogy a Tárgyak soka
sága miatt hét nap a Tanácskozások folytatására elegendő nem 
lenne, vagy a Tanácskozások magok egy hét előtt is bézárathat- 
nának.

b) Az Elölülőnek Pesti Lakására nézve pedig tsak az tarta
tott szükségesnek nyilván Rendszabásá tétetni, hogy ő ugyan Pes
ten lakni tartozzék, Esztendőt által, de úgy kívánván Környülállásai 
szünnapokon kívül tsak a Pártfogó tudta és Engedelme mellett 
távozhassák el Pesti lakhelyéből, és illyenkor, valamint a meg tör
ténhető más nagy akadály esetében, is, az Igazgató Gyülekezet 
Előlülőségét az visellye, a kit a jelenvaló Igazgatók a voksok 
többsége által, ezen különös, és tsak ideig óráig tartó esetre vá
lasztani fognak.

21. Azon Osztálykában, rnelly a 8-ik lapon íme szavakon kez
dődik: „Collegium dirigens in Ordinariis“ jobbnak találta a Kül
döttség íme Szavak helyett: „et uni e praesentandis per Ordinaria 
membra Eruditae Societatis pro singulo praemio binis Eruditis 
Viris decisivo suo Judicio assignabit“ ezen a Tudós Társaság te
kintetével inkább egyeztethető szavakat helyheztetni „ex illi, quem 
erudita Societas pro Singulo praemio praesentavcrit, idem prae
mium assignabit.

22. Helyesebbnek ítélte a Küldöttség, hogy ugyan a 8-ik lapon 
a quarumvis proponendarum osztályka végképen kihagyat- 
tassék.

23. A munkás Tagokról, és ezeknek Számokról hosszasan ta
nácskozván a Küldöttség, azon osztály következésében, inellynek 
a 8-ik lapon kezdete: „Nunc in principio“ — minekutánna a fel
hozott észrevételekből annak valósága egészen kivilágosodott 
volna, hogy a Pesten, Budán, vagy Pesthez, és Budához igen kö
zel lakó munkás Tagoknak foglalatosságaik számosabbak, és némi- 
néinű tekintetben súlyosabbak is volnának, mint a messzebb lakó 
Munkás Tagoké; de egyszersmind az is igazságos tekintetbe vé
tetvén, hogy a Társaság ditsősségét, és a Magyar Nyelv előmene
telét mindenek felett a Tagoknak Tudományos esmereteik nevel
hetnék, ezekhez pedig sokkal könnyebb Úton juthatnának, a

44Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kö 'e t .
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Pesten, és Budán lakó, vagy Pesthez, és Budához közelébb lakó 
Munkás Tagok, mind ezen Okoknál fogva szükségesnek találta
tott, hogy a felállítandó Tudós Magyar Társaság hat fő szaka
szaihoz képpest, mind egyik szakasznak számára három Tag 
állapíttassék meg, és így az Elölülőn, és Titoknokon kívül, a mun
kás Tagok közül Pesten, és Budán, vagy Pesth, és Buda szom
szédságában 18. Munkás Tagja lakjék a Magyar Tudós Társaság
nak. A Pest, és Budán kívül lakó Munkás Tagoknak számok pe
dig 24 Tagokra határoztatott olly meg jegyzéssel, hogy ezek a 
mennyire lehet, az Ország külömbféle részeiből választassanak.

V'k Ülés.
1828ik esztendei Böjt más hava 19én Sz. Királyi Pest Városá

ban tartatott az 1827ik Esztendei Ország Gyüllése Végzéseinek XIik 
Törvény Czikkelye következésében fel állítandó Magyar Tudós 
Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére Fel
séges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve tisz
telt Nádor Ispányától rendelt küldöttségnek Vik Ülése, Méltóságos 
Gróf SzékiTeleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Ür, a Tekin
tetes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Ns Csanád vrgye Fő 
Ispányának elől ülése alatt, együtt tanátskozván, a rendelt küldött
ségnek Tagjai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Bartal György, 
és Kultsár Istvány Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek, — 
Mellyben

15. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 18iin tar
tatott IVik Ülésnek Jegyző Könyve,,a Küldöttség Jegyzője által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

16. Odább olvasta a Küldöttség Jegyzője azon Alap-Intézetet, 
melly egy fel állítandó Magyar Tudós Társaságról a múlt Ország 
Gyüllése alatt elkészítetett.

Előadatván Czikkelyenként az előfordúlható Észrevételek, a 
már máskor is tett Jegyzetek következésében köz egyezéssel meg 
állapíttatott, hogy:

24. A 8ik és 9ik lapon, a hol a Társaság Tagjainak jövendő 
választásokról mondatott, hogy ebbe az Igazgatók is befollyanak 
a „praeter dirigens Collegium“ szavak kihagyattassanak és a Tudós 
Társaság Tagjai magoktúl a Gyüllésben meg jelenő tiszteletbéli, 
és munkás Tagoktól jövendőben szinte azon módon, mint az Igaz
gatók a titkos voksok többsége által választassanak.

25. A 9ik lapon az egész Osztályba, melly a Cum interim 
nunc in Exordio Szavakon kezdetik, annál fogva, hogy arról, mit 
kell azonnal a nagy kiterjedésű Alap-Intézetből a Tudós Társaság 
fel állításakor folyamatba venni? úgy is különös munkát fog a kül- 
dötaég készíteni, kihagyatni rendeltetett.

26. Azon osztályban, melly a 9ik Lapon íme szavakon kezdetik: 
„Membra haec promiscue“ — illőnek, sőtt szükségesnek találtatott, 
hogy e szavak után „e Classe virorum eruditorum“ tétessék, — semet 
editis celebrioribus Operibus Lingua Hungarica conscriptis distin-
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gventium“ — továbbá ugyan ezen Osztályban, a hol a munkás 
Tagoknak fizetéséről vagyon említés, ott tsak közönségesen mon
dassák, hogy a munkás Tagoknak fizetések lészen, de mind az „ab 
infradefigendis szavak“ mind pedig a fizetés későbbi neveltetéséről 
szólló említés ki-maradjon.

27. Azon osztály, mellyuek kezdete a 9ik lapon ez: Culturae, ac 
progressui, úgy változtatott meg, hogy a fellyebb éréntett végzés 
szerónt az Elölülőn, és Titoknokon kívül 18 munkás Tag lakjék 
Pesten, vagy Budán, vagy Pest, és Buda körül, kik a hetenként tar
tandó kissebb Gyűllésekben meg jelenni tartozzanak, ha teak az 
Elölülő által fontos Okoknál fogva fel nem mentetnek, és minden 
esetre teák úgy legyen a héti Gyüllés Végzésének ereje, ha abban 
akár a helybéli, akár a vidéki Tiszteletbéli, és Rendes Munkás Ta
gok közül az Elölülővel együtt leg alább 9 Tag jelen lészen. — Más 
részről ugyan ezen osztályban, a hol a Titoknok fizetéséről Szó va
gyon, ott tsak közönségesen mondassák, hogy ennek fizetése nagyobb 
iészen a munkás Tagok fizetésénél, de az, hogy két annyi fizetést 
fog kapni, mint a munkás Tagok, meg ne éréntessék. Még az is meg 
fog ezen osztály végén említtetni, hogy a Társaság helyben lakó 
Tagjaira nézve is azon hét holnapig, mellyeket utóbb a fel állí
tandó Magyar Tudós Társaság erre nézve leg alkalmatossabbaknak 
fog találni, Szün-napok fognak meg határoztatni.

28. Végrehajthatóbbnak találtatott, hogy azon Osztályban, melly- 
nek a 9ik lapon ez kezdete: Praeter minores hos Consessus“ tsak az 
mondassák; hogy a Munkás Tagok közül mind egyik Tag a két hét
nél tovább nem tartható Gyüllésben Esztendőt által egyezer meg 
jelenni tartozzék, s ezen szoros kötelességét egyébbként el sem mu
laszthatja, hanem ha az elmaradásra a jókor előre hitelesen meg 
jelentett elfogadható Akadályoknál fogva az Elölülőtől különös írott 
Engedelmet nem nyer.

29. Azon Osztály, mellynek kezdete a 9ik lapon ez: praesentanda 
praemialia opera“ úgy változtatott meg, hogy minden Jutalom fele
let legalább három, részént helybéli, részint helyen kívül lakó mun
kás Tagok által, kiket a héti Gyüllés fog meg határozni, meg vizs
gáltassák, és a kiválasztott illyen Tagoknak meg bírálása írásban 
fel tétessék, s jókor az Elölülőnek bé mutattassék. És ez a következő 
Osztályban éréntett kiadandó más kéziratokra nézve is kiterjesz
tessék.

30. A mi a 9ik lapon a nagy Gyüllés által Jutalomra ajánlandó 
két, minden Esztendőben nap fényt látott leg jobb Magyar Köny
vet, valamint szinte a Jutalomra érdemesített feleleteket, illeti: mely- 
lyekről az „Oecasione Anniversarii“ kezdetű Osztály tészen említést, 
ezekre nézve tsak az a változás tétetett, hogy a két Jutalomra mél
tónak ítélt munkát, vagy jutalomra érdemesített feleleteket az Igaz
gató Tanácsnak bejelentse. Hogy pedig tudhassák, minő Könyvek 
jelennek meg évenként, kötelességekké tétetik: hogy a szomszédsá
gokban Idöriil Időre meg jelent könyvekről Tudósításaikat az Elöl
ülőknek rendesen meg küldjék, mellyekröl a Tudós Társaság Tudomá
nyos Újságában holnaponként a köz hirdetéseket kihirdetni fogja a 
munkás Tagoknak további Utasítások végett.

4 4
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31. A mik a 9ik és 10ik lapon a Társaság Titoknokjáról mondat
nak, azok mind helyben hagyattak, olly hozzátétellel: hogy a Titok- 
nok az Igazgatóktól, és a Tudós Társaság Tagjaitól közösen fog 
titkos voksok által választatni, és hogy a Titoknoknak súllyos, és 
nagy kiterjedésű foglalatosságai illő tekintetben vétetvén, mel
léje Levél-Tárnok nevezete alatt segéd fog hasonló voksolás által 
választatni, és ezen kívül Iró-Deákok is fognak felvigyázása alá az 
Elölülőtől adatni.

17. Jelentette a Küldöttség Jegyzője, hogy alázatos Véleménye 
szerint, minekutána az Alap-Intézetnek nagy része a köz tanátskozá- 
son által ment, talán a munkálkodás siettetésére nem volna feles
leges egy küldöttséget kinevezni, melly a tett változtatások szerint 
az Alap-Intézetet részenkint el készítené.

E Jelentés helyesnek találtatván, a Mlgos Elölülő Űr a Küldött
ség Tagjai közül Fejér György Prépost, Kis János, Sohedius Lajos, 
Kövy Sándor, és Bitnicz Lajosra, mint különösen Jegyzőre hízta e 
Foglalatosságot, olly utasítással: hogy dél előtt, midőn úgy is Ülé
sek nem tartatnak, a meg nevezett Tudós Férfiak ebben fáradoz
zanak.

VIllik Ü lés .

1828ik Esztendei Böjt más hava 2(K111 Szabad Királyi Pest Város- 
sában tartatott az 1827ik Esztendei Ország Gyiillése Végzéseinek 
X Iik Törvény Czikkelye következésében fel-állítandó Magyar Tudós 
Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére Felsé
ges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk Szeretve tisztelt 
Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek 6k Ülése, Méltóságos Gróf 
Széki Teleky József, Császári Királyi Kamarás Ür, a Tettes Királyi 
Tábla Bárója, és Tettes Nemes Csanád Megye Fő Ispányának Elöl- 
ülése alatt, együtt tanátskpzván a rendek Küldöttségének Tagjai. 
Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Barthal György, és Kultsár 
Istvány Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. — Mellyben

18. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava ISP" tarta
tott 5ik Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

19. Odább olvasta a Küldöttség Jegyzője, azon Alap-Intézetet, 
melly egy fel állítandó Magyar Tudós Társaságról a múlt Ország 
Gyűl lése alatt elkészíttetett.

Előadatván Czikkelyenként az előfordulható Észrevételek, a már 
máskor is tett Jegyzetek következésében köz egyeséggel meg állapít
tatott, hogy:

32. A 10ik lapon azok, a mellyek a Tiszteletbéli Tagokról mon
datnak, azon Osztály eleibe tétessenek, melly a rendes Tagokról szóik 
a Rendes Tagok, és Titoknak után pedig a Levelező Tagokról légyen 
említés. Egyébiránt a Tiszteletbéli Tagokról azok helyett, a mik íme 
osztályban, „quo maiore Numero“ a 10-ik lapon mondatnak, az ήΐΐατ 
píttatott meg, hogy:

a) A Tiszteletbéli Tagok a 24. számot felül ne haladhassák.
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b) Tiszteletbéli Tagokká tsak azok választathassanak, kik vagy 
Magyar nyelven ki adott nevezetes írásaik által a Tudós névre 
magoknak méltán Just szereznek, vagy pedig a Magyar nyelv szere
tet«, pártfogása, és terjesztése által magoknak kitündöklő fénnyes 
érdemeket gyűjtöttek.

c) Választásra a Tiszteletbéli Tagokban elmúlhatatlanúl meg 
kívántató tulajdonságok az Igazgatókban is fel találtathatnak, azok, 
kik a fent kitett tulajdonságokkal bírnak, az Igazgatók közül Tisz
teletbéli Tagokká is választathatnak.

33. A Rendes Tagokat, és a Titoknokot egy követni fog
ják a Levelező Tagok. Ezeknek számok, minthogy voksal nem bír
nak, határozatlan marad. Azomban a Hazabeliekben meg kívántatik 
el maradhatatlanul, hogy tudják a magyar nyelvet, és a Tudomá
nyokban jártasak legyenek, és magyarul már valamit írtak 
legyen is, de ezen utolsóra nézve a Társaság a választáskor kivételt 
is tehet., A Külföldiekben, kik hasonlóképen lehetnek a Magyar 
Tudós Társaságnak Levelező Tagjai, más egyébb Tudományos érdé
inek, főképen ha ezek a Magyar Nemzetet is némineműképen illetik, 
elégségesek. Fognak pedig ők a Tudományos Világ külömbféle 
részeiből kiszemeltetni. Kötelességek lészen a levelező Tagoknak 
a tudtokra jövő kiadott Magyar Könyvekről, vagy azokról, mellyek- 
nek tellyesítésére a Társaság által meg kéretni fognak, kimerítő 
Tudósításokat küldeni. Ügy fognak pedig éppen a Nagy Gyüllésben 
választatni, mint a Munkás, és Tiszteletbéli Tagok.

34. A mik a 10ik lapon a Perceptorról mondatnak, azok azon 
hozzátétellel, hogy a Perceptort magok az Igazgatók fogják válasz
tani, helyben hagyattak.

35. A Perceptor után rövideden egy két szóval meg fog említ- 
letni, a Társaság Fiskálissá, a meg történhető szükséges Esetek 
miatt.

36. A Társaság Actuáriussáról vagy is Levél Tárnokjárói, már 
fellyebb tétetvén említés, itten szó nem lészen, hanem a kívántató 
Cancellistákról fog röviden egy két szó említtetni, kiknek számát 
az Igazgatók fogják meghatározni, kinevezéseket az Előlülő teszi. — 
Ezt kell a Szolgákról is érteni, mind számokra, mind kinevezteté- 
sekre nézve.

37. A Társak Diploma által fognak kineveztetni, melly Magyar 
Nyelven fog kiadatni a Társaságnak Nagy Petsétje alatt. Ezt a 
Diplomát a Pártfogó, az Elölülő, és a Titoknok írják alá, és a Titok- 
nok szolgáltatja kézhez az Idegeneknek, és a Nagy Gyüllésben jelen 
nem lévőknek különös Levele mellett.

38. A Petséteknek, minthogy nagy, és kis Petsétnek kell lenni, 
formájokat, úgy a Tagok kinevezéséről ki adandó — Diploma Stylu- 
sát is — a kinevezett küldöttség bé fogja nyújtani.

39. Minekutánna a Törvény a Tudós Társaság Lakhelyének 
Pesth várossát már meg határozta, azok, a mik a 10ik lapon Pest 
Város ajánlására előszámláltatnak, kihagyatni fognak, de az, a mi 
az Épület bérlésről, vagy későbbi vásárlásról mondatik, a maga 
épségében meg hagyatik.
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VII-ifc Ü lé s .

1828-ik Esztendei Bojt más hava 21-én Szabad Királyi Pesth 
Várossában tartatott az 1827-ik Esztendei Ország Gyüllése Végzései
nek XI-ik Törvény Czikkelye következésében fel állíttandó Magyar 
Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak! elkészítésére. 
Felséges Jósef, Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve 
tisztelt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek VIIik Ülése, Méltó- 
ságos Gróf Széki Teleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Űr, a 
Tekintetes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Nemes Csanád Vármegye 
Fő Ispányának Elölülése alatt, — együtt tanátskozván a rendelt 
Küldöttségnek Tagjai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Barthal 
György, és Kultsár Istvány Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. 
Mellyben

20. Felolvastatott az 1828-ik Esztendei Böjt más hava 20-“n tar
tatott VI-ik Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helyben hagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

21. Odább olvasta a Küldöttség Jegyzője azon Alap-Intézetet, 
melly egy fel állítandó Magyar Tudós Társaságról a múlt Ország 
Gyüllése alatt elkészíttetett.

Előadatván Czikkelyenként az előlfordulható Észrevételek a 
már máskor is tett Jegyzetek következésében —- köz egyezéssel meg 
állapíttatott; hogy:

40. Azon §-ban melly a 10-ik és l l- ik lapon íme kezdettel „pridie 
prefigendi pro Congressu Generali totius Societatis eruditae Termini“ 
a Tudós Társaság külömbféle Gyülléseiről értekezik, a l l- ik lapon 
íme Szavak helyett „trium continuarum“ tétessék „non ultra duarum 
Septimanarum“. Azok pedig, a mellyek az Igazgatóknak Voksáról 
mondatnak úgy változtassanak meg a fellyebb meg határozott prin 
cipiumok szerént, hogy tsak az Igazgatóknak lészen voksok a 
Magyar Tudós Társaság Gyülléseiben, a kik egyszersmind a Társa
ságnak Tiszteletbéli Tagjai is. A mi a Nagy Gyüllés tartás Idejének 
meg határoztatásáról mondatik, az fontossága miatt helyben hagya- 
tik, mindazonáltal itt a külömbféle Gyüllésekről esvén Szó, világo
sán meg fog határoztatni, hogy a fel állítandó Magyar Tudós Tár
saságnak négyféle Gyüllései lésznek, úgymint:

a) A Nagy Gyüllés, melly Esztendőt által tsak egyszer fog tar
tatni, annyi napig, a mennyiig fog kívántatni az eljövendő Tárgyak
hoz képpest. — Ezen mind a Tiszteletbéli, Rendes, és Levelező Tagok, 
sőtt akármiféle Vendégek, következésképen az Igazgatók is jelen 
lehetnek. Ezek különösen holmi fel olvasásokra, jutalmazásokra, és 
fénnyes tételekre fognak szolgálni.

b) A z; Igazgató Test Gyüllései, mellyben a Társaság Tőke
pénzeiről külömbféle tanátskozások, vagy pedig Pénz assignátiók, 
és egyebbek fognak meg történni.

c) A köz Gyüllések, mellyekben a Tisztbéli, és Rendes Tagok, 
mint Voksolással bírók fognak akár Tagokat választani, akár Jutal
makat elitélni.

d) A héti kis Gyüllések, — mellyekről már fellyebb volt szó
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41. A l l ik lapon azon osztályban, mellynek kezdete: „In majori-, 
bus his Sessionibus“ meg hagyatván egyébbként a mondottak, az 
„Opinione“ szó után fog tétetni: „Honorariorum, & Ordinariorum 
Membrorum“ alább pedig az „aeque pro obtinendo praemio“ szavak 
helyett fog tétetni: „aeque pro assignando praemio“. — Ügy értetvén 
minden esetre az itten foglaltatott előadások, hogy egy Jutalmat 
nyert Felelet, és egy közelítő Felelet fog mindenkor ki választatni. 
Mindazonáltal a Jutalom Feleletekre a Tiszteletbéli, és Rendes Tagok 
írhatnak ugyan Feleleteket, de pénzbeli jutalmat nem nyerhetnek. 
— Ügy értetődik pedig a Jutalom kérdéseknek meg jutalmaztatása, 
hogy a Jutalom, ha tsak egy Felelet készíttetnék' is, és ez magában 
eleget egészen nem tenne is a várakozásnak, ez az egy felelet is meg 
jutalmaztassék, — minthogy arra tétetik a fő czélozás, hogy e juta
lom-tételek által, mellyeknek számát a Társaság erejéhez képest az 
Igazgatóság fogja meg határozni, az írók munkálkodásra serkentes
senek. Azomban nem lészen következés, hogy a Jutalmat nyert gyen
gébb felelet ki is fog nyomattatni. Továbbá: azon tekintetből is, hogy 
a folyó Esztendőben készült leg jobb Magyar Könyv jutalmat nyer
jen, kettő lészen a jutalom, és ezekre nézve a Tagok is részesülhet
nek a jutalomban, mind a nagyobban, azaz: elsőben, mind a máso
dikban, azaz kissebben. Ezekre nézve, hogy a Társaságban minden 
részre hajlások — a Tagok eránt, és munkáik eránt elkerülfessenek, 
a Tagok voksolásokkor nyilván okát fogják adni voksolásoknak, és 
ezen egyes okokból az egész. Társaság nevében is a meg határozás 
után arról, miért nyert a két kijelelt munka Jutalmat'? — nyilván 
kifognak az Okok hirdettetni. Egyébaránt kötelessége lészen a Tár
saság mind egyik Osztállyának — hogy a maga Osztállyának eszten
dőt által tett közönséges előmenetelét, mellyet ez az osztály a lefolyt 
Esztendőben az íróknak köszönhet, gondosan kidolgozza. — Ezen 
osztályonként bényujtott Tudósításokból azután egy a Litteraturá- 
nak mindegyik Ágát kimerítő esztendei Tudósítás fog kidolgoz
tatni, és a Nagy Gyüllésben utóbb, midőn már a Köz Gyüllésben 
jóváhagyatott, fel olvastatni. — Ugyan a Nagy Gyüllésben fel fog
nak olvastatni az Esztendőt által meg halt Jelesebb Tudósoknak élet- 
írásaik, vagy magasztalásaik, szerzett személlyes érdemeikhez kép
pest. A mi ezen osztályban a Jutalom kiosztás módját illeti: az egé
szen jóváhagyatott.

42. Azok, a mellyek íme kezdetű osztályban: „ in altero Sessio- 
nali Cubili“ mondatnak, helyesek ugyan, de a meg állapíttatott 
Princípiumokkal nagyobb összefüggésbe fognak az Alap-Intézetben 
tétetni. Főképpen az is: illőbb helyen meg fog éréntetni. a mi aka
dály esetében az Elnökség viselésének kipótolásáról mondatik.

22. A Méltóságos Előlülő Ür jelentette, hogy Tekintetes Tudós 
Kövy Sándor Űr egyébb súllyos foglalatosságai miatt a Küldött
ségből, melly az Alap-Intézet elkészítésében foglalatoskodik, magát 
kihagyatni kérte, ellenben a Küldöttség egyébb Tagjai azt óhajta
nák, hogy közikbe még néhány Tagok Segítségül kineveztessenek.

Ellnek következésében Kövy Sándor Ür q munkálkodástól fel 
mentetvén, egyszersmind Tiszt. Tek. Tudós Guzmits Isidor, Jan-
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kovits Miklós, és Szemere Pál urakat a Küldöttség Tagjaivá újab
ban pótolékúl kinevezte.

Vil i ik  ü l é s .

1828dik Esztendei Böjt más hava 22™ Szabad Királyi Pesth 
Várossában tartatott az 1827ik Esztendei Ország Gyüllése Vég
zéseinek X Iik Törvény Czikkelye következésében fel állítandó 
Magyar Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elké
szítésére Felséges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk 
szeretve tisztelt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek 8ik Ülése, 
Méltóságos Gróf Széki Teleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Ür, 
a Tettes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Ns Csanád Vármegye Fő 
Ispányának Elölülése alatt — együtt tanátskozván a rendelt Kül
döttségnek Tagjai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Barthal 
György, és Kúltsár Istvány Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. 
Mellyben

23. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 21™ tar 
tatott 7ik Ülésének Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

24. Odább olvasta a Küldöttség Jegyzője azon azon Alap-Inté
zetet, melly egy fel állíttandó Magyar Tudós Társaságról a múlt 
Ország Gyüllése alatt elkészíttetett.

Előadatván Czikkelyenként az előfordulható észrevételek, a már 
máskor is tett Jegyzetek következésében köz Egyezéssel meg álla
píttatott: hogy

43. A hol az Alap-Intézetben az Intézet Pártfogójáról vagyon 
Szó, ott Kérelem formában Ö Császári Kir. Fő Herczegsége a Nádor 
Ispány mélly Alázatossággal meg kérettessék, hogy a Társaság 
Jegyzőkönyveit Időrül Időre meg tekinteni, a mindenféle Gyüllé- 
seket, midőn egjaébb súllyos Hivatalai néki Időt engednének, Felsé
ges Jelenléttelével ditsőiteni és akkor, midőn az Alap-Intézet Ö Fel
sége Atyai helybenhagyását meg nyerendi, a Törvényhatóságokat 
a Magyar Tudós Társaság Tőkepénzének szaporítására buzdítani, 
és serkentve meg szóllítani méltóztassék.

44. A l l ik lapon azok, amik a Magyar Tudós Társaság Jöve
delmeiről a 7ik fisban mondatnak, azon hozzátétellel jóváhagyattak: 
hogy ennek Jövedelmei ezután is tsupán Önkénnyé« ajánlásokból, és 
adakozásokból szaporíttassanak.

45. Hasonlóképpen a 12ik lapon azok is jóváhagyattak, amik 
az Esztendei Kamatoknak hatod részekről, melly esztendőnként a 
Tőkepénzhez fog nevekedés végett köttetni, igen bölcs előrelátással 
rendeltetnek.

46. A mi a 12ik lapon ím ez Osztályban „extraordinariorum 
Societatis“ a Magyar Tudós Társaságnak saját — Könyvnyomtató 
műhelyéről, és a Társaság által kiadandó kalendáriomról mondatik, 
az részént azért, mivel a Könyvnyomtató műhelynek Igazgatása 
semmi hasznot sem Ígérne, és ezer meg ezer nehézségekkel volna 
össze kapcsoltatva; részént pedig azért, mivel a Kalendáriom ki
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adása is némelly nehézségeikre Okot adhatna, ez Úttal kihagyatni 
rendeltetett.

47. Ellenben szükségesnek találta — azt nyilván kijelenteni a 
Küldöttség, hogy az Igazgatók közül senki a Magyar Tudós Tár
saság Tőkepénzeiből költsön, — pénzt semmi Esetre ne vehessen, és 
hogy a költsönzésre nézve mind azok pontosan meg tartassanak, 
a mik az Árva Pénzek kiadatásában meg tartatni szoktak.

48. Azok, a mik a 12ik lapon azon Osztálykákban, mellyeknek 
kezdetek „Cum autem Securitas Fundi“ és alább „ut igitur mens“ 
találtának, egészen helyben hagyattak.

49. A 12ik és 13ik lapon az egész 7ik $us annál fogva, hogy a 
fizetések igen sok környülállásoktól függnek, és az Alap-Intézetben 
egyedül a bizonyos, és állandó Tárgyaknak kell meg jelenniek, — 
kihagyatni rendeltettek.

50. Az úgy is közönségesen értetődvén, hogy a fizetések minden
kor a Társaság Jövedelmeihez, az Idő környül állásaihoz, és az 
egyes Tagoknak különös érdemeikhez is lésznek szabatva.

25. A Méltóságos Alkotó Urak a Mlgos Elölülő Urnák, és a 
Küldöttségnek egy rövid Jegyzékben elő adták, mint gondolnák a 
fel állíttandó Magyar Tudós Társaságnak mostan már bizonyos jö
vedelmeit az Intézet Alapjának fő fenék rendelései szerónt el osztani.

Ez a Jegyzék annak Idejében — használtatni fog; azonban hogy 
a Mlgos Alkotó Uraktul fel vett Esztendei Jövedelem Summája 
annál biztosabb talp köveken épüljön, jónak találta a Méltóságos 
Elölülő Úr Tettes Kisfaludi Kisfaludy Sándor, és Vitkovits Mihály 
Urakat oda utasítani — hogy a múlt Ország Gyüllésének írásai 
közül minden egyenesen a fel állítandó Magyar Tudós Társaságra 
tett ajánlásokat feltételeikkel együtt össze szedjenek, levonván mind
azon Summákat, — mellyeket némelly ajánlók egyenesen a Magyar 
Nyelv terjesztésére ígértek.

26. Fő Tisztelendő, és Nagyságos Fejér György Prépost Úr 
jelentette a Mlgos Elölülő Úrnak, hogy a Küldöttség az Alap-Inté
zetnek egy részét Magyar, és Deák nyelven már írásba téve elké
szítette.

Meg állapíttatott: hogy mind a már kész munka, mind a ré
szenként elkészítendő Időrül Időre le dictáltassék, és minthogy az 
Alap-Intézetet tsak akkor lehetne vizsgálat alá venni, ha nagyobb 
része meg készülne, jónak találtatott, hogy egynéhány napig Ülések 
ne tartassanak.

IX'k Ülés .

1828ik Esztendei Böjt más hava 26án Szabad Királyi Pesth Vá- 
rossában tartatott az 1827ik Esztendei Ország Gyüllése Végzéseinek 
XIik Törvény Cikkelye következtében fel állítandó Magyar Tudós 
Társaság Alap-Intézetének, és Bendszabásainak elkészítésére Fel
séges Jósef, Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve tisz
telt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek 9ik Ülése, Mlgos Gróf 
Széki Teleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Úr, a Tekintetes Ki
rályi Tábla Bárója, és Ttes Nemes Csanád vegye Fő Ispányának
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Előlülése alatt, együtt tanátskozván a rendelt küldöttségnek Tagjai, 
Nagy Károly Gróf Károlyi György, Vajai Vay Ábrahám, Kiss 
János, Barthal György, Döbröntey Gábor, Szemere Pál, Kúltsár 
Istvány Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. — Mellyben

27. Felolvastatott az 1828ik Eszetendei Böjt más hava 22én tar
tatott 8ikÜlésnek Jegyző könyve a küldöttség Jegyzője által.

Helyben hagyattatott, és a küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

28. Fel olvastatta a Mlgos Elölülő Űr Felséges Jósef Nádor 
Ispány Ö Császári Királyi Fő Herczegségének Böjt más hava 21én 
527. szám alatt hozzáküldött kegyes Levelét, mellyben Ttes Tudós 
Vadasi és Jesenitzei Idősbb Jankovits Miklós Űrnak abbéli aján
lását adja tudjára a küldöttségnek, hogy ezen nagy érdemű Hazafi a 
Nemzeti Nyelv terjesztésére, és magasztalására, úgy nem különben 
a Nemzeti Litteratúra gyarapítására két ezer ftokat pengő pénzben 
Ígért, s egyszersmind mássában kötelező levelét is meg küldötte.

Éllyen! kiáltással meg éreztetvén a Nagy érdemű Hazafinak 
ajánlása, Ö fel álván, és ezen kitörő Indulatot érzékeny szívvel meg 
köszönvén, szóval úgy nyilatkoztatta ki az Alkotó Űr Szándékát, 
hogy az ezer forint Tőke pénznek 6. p Centumos Kamatját a fel 
állíttandó Magyar Tudós Társaság Czéljaira kívánnya fordítani; 
a másik ezer forint kamatját pedig a Magyar nyelv terjesztését 
eszközlő Intézetre szánta. Melly szóbeli kinyilatkoztatása Utasítás 
és használlás végett a Jegyzőkönyvben világosan feljegyeztetni, és 
a Társaság fundusának mostani állapotját ki dolgozó küldöttségnek 
kiadatni rendeltetett.

29. Fő Tisztelendő, s Nagyságos Fejér György Prépost, és Ki
rályi Tanátsos Úr, mint az új Alap-Intézet elkészítésére rendelt 
Küldöttségnek Elölülője jelentette: hogy az új Alap-Intézet már 
Tanátskozás alá vétethetik.

A Mlgos Elölülő Ür rendeléséből Tisztelendő Horváth András 
Űr a Magyar, Tisztelendő Bitnitz Lajos Űr pedig a Deák nyelven 
készített Alap-Intézetet fel olvasták, melly is azon Czikkelyig, melly
ben a Tudós Utazásokról tétetik említés, némelly változtatásokkal 
jóváhagyatott.

X ik Ül és .

1828ik Esztendei Böjt más hava 27·'n Szabad Király Pesth Vá- 
rossában tartatott, az 1827ik Esztendei Ország Gyüllése Végzéseinek 
Xlik Törvény Czikkelye következésében fel állíttandó Magyar Tudós 
Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére, Felsé
ges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve tisztelt 
Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek X ik Ülése, Mlgos Gróf 
Széki Teleky Jósef Csász. Kir. Kamarás Ür, a T. Királyi Tábla 
Bárója, és Ttes Ns Csanád Vegye Főispányának Előlülése alatt, 
együtt tanátskozván a rendelt küldöttségnek Tagjai, Nagy Károlyi 
Gróf Károlyi György, Vajai Vay Ábrahám, Kis János, Bartal 
György, Schédius Lajos, Bene Ferentz, Szemere Pál, és Kultsár 
Istvány Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. — Mellyben
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30. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 26áQ tar
tatott IXik Ülésnek Jegyző Könyve a küldöttség Jegyzője által.

Helyben hagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

31. Tisztelendő Horváth András Űr a Magyar, Tisztelendő Bit- 
nitz Lajos Ür pedig a Deák nyelven készített Alap-Intézetet odább 
olvasták.

Némelly változtatásokkal azon Czikkelytől fogva, melly a Tu
dományos Utazásokról szólt, azon Czikkelyig, melly a rendes tagok
ról értekezik, jóvá hagyatott.

32. Tettes Kisfaludy Sándor, és Vitkovits Mihály urak az eránt 
kértek magoknak Utasítást adatni a Küldöttségtől, valyon mun- 
kájokban, mellyet a Társaság Fundusának mostani állapotjáról 
készítenek, a Méltóságos Gróf Festetits László, és a Méltóságos Gróf 
Teleky família adakozásokra nézve is kiterjesszék-é azon Törvényt, 
hogy az Esztendei Kamatnak hatodik része a Tőkepénzhez kapcsol
tassák?

Minthogy ezen Adadozásokra nézve az Alkotók ezt világosan 
ki nem nyilatkoztatták, annál fogva, hogy minden Adakozásokat az 
adakozóknak szoros értelme szerint kell végrehajtani, a küldöttség 
azt határozta meg, hogy ezekre nézve a hatod tekintetbe ne vétes
sék, és a Kamatból le ne vonattassék.

33. A Méltóságos Elölülő Ür jelentette: hogy minekutánna Te
kintetes Szemere Pál Ür Feleségének történt váratlan halála miatt, 
a Tanátskozásokban, és a küldöttség munkálkodásaiban most részt 
nem vehet, szükségesnek találná, hogy Fő Tisztelendő Budai Ésaiás 
Superintendens Ürral a Küldöttség Tagjainak Száma szaporít- 
tassók.

Ki is ezen kinevezés következésében ígérte részvételét a Rend
szabások kidolgoztatásában.

XUk ü l é s .

1828ik Esztendei Böjt más hava 28:in Szabad Királyi Pest Vá
rosában tartotott az 1827ik esztendei Ország Gyüllése végzéseinek 
Xlik Törvény Czikkelye következésében fel állítandó Magyar Tudós 
Társaság Alap-Intézetének, és Bendszabásainak előkészítésére Fel
séges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve tisz
telt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek XIik Ülése, Méltóságos 
Gróf Széki Teleky Jósef Császári Királyi Kamarás Ür, a Tettes 
Királyi Tábla Bárója, és Tettes Nemes Csanád vármegye Fő Ispá- 
nyának Elölülése alatt, — együtt tanátskozván a rendelt küldött
ségnek Tagjai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Vajai Vay 
Ábrahám, Bartal György, Sehedius Lajos, Bene Ferentz, Szemere 
Pál, Kúltsár Istvány, és Vitkovits Mihály Urakon kívül, kik meg 
nem jelenhettek. Mellybén

34. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 27·'11 tar
tatott Xlk Ülésének Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.
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35. Tisztelendő Horváth András Ür a Magyar, Tisztelendő Bit- 
nitz Lajos Ür pedig a Deák nyelven készített Alap-Intézetet odóbb 
olvasták.

Némelly változtatásokkal azon Czikkelytől fogva, inelly a 
rendes Tagokról értekezik, azon Czikkelyig, inelly a Levelező Tagok
ról szóll, jóvá — hagyatott.

X IIik Ül és .

1828ik Esztendei Böjt más hava 29™ Szabad Királyi Pesth Vá
rosában tartatott az 1827ik Esztendei Ország Gyiillése Végzéseinek 
XIik Törvény Czikkelye következésében fel állíttandó Magyar Tu
dós Társaság Alap-Intézetének, és Kendszabásainak elkészítésére 
Felséges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve 
tisztelt Nádor Ispányától rendelt küldöttségnek XIIik Ülése, Mél- 
tóságos Gróf Széki Teleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Ür, a 
Tettes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Nemes Csanád Vármegye 
Fő Ispányának Előlülése alatt, együtt tanácskozván a rendelt kül
döttségnek Tagjai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Vajai Vay 
Ábrahám, Bartal György, Bene Ferentz, Döbrentey Gábor, Szemere 
Pál, és Kúltsár Istvány Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. — 
Mellyben

36. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 28ii" tar
tatott X Iik Ülésének Jegyző Könyve, a Küldöttség Jegyzője által.

Helyben bagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

37. Tisztelendő Horváth András Ür a Magyar, Tisztelendő Bit- 
nitz Lajos Ür pedig a Deák nyelven készített Alap-Intézetet odább 
olvasták.

Némelly változtatásokkal azon Czikkelytől fogva, rnelly a Le
velező Tagokról szóll, azon Czikkelyig, melly a Pénztárról értekezik, 
helyben bagyattatott.

38. Méltóságos Sárvári Felső vidéki Gróf Széchényi Istvány 
Ö Nagysága azon kívánságát jelentette ki, hogy minekutánna a fel
olvastatott Alap-Intézet a benne tett Igazítások, és változtatások 
által talán a maga egyszerűségéből itt vagy amott veszthetett, meg 
kívántató volna pedig, hogy az egész Alap-Intézet mindenütt, fon
tosságához képpest, és a dolog természete szerint, mint egy-egy Lel
ket, és egy kezet mutasson, ezen Alap-Intézet végképpen eggyetlen 
egy Tudósnak végső kitsinoeitására bizattassék, kinek keze alatt 
az a maga egyszerűségét visszanyerje.

Hoszas meg fontolás után jónak találta ezen előadás következé
sében a többség: hogy az Alap-Intézet, midőn annak meg visgálta- 
tása egészen elvégeztetik, még egyszer nyilván egész kiterjedésében 
fel olvastassák, és akkor ezen egyszerűség eszközlésére minden ki
telhető figyelem forditassék.
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XIIUk Ülés .

1828ik Esztendői Böjt más hava 30*'"' Szabad Királyi Pest Vá- 
rossában tartatott az 1827ik Esztendei Ország' Gyüllése Végzéseinek 
XIik Törvény Czikkelye következésében fel állítandó Magyar Tudós 
Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére, Fel
séges Jóséi, Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve tisz
telt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek X IIIik Ülése, Méltó- 
ságos Gróf Széki Teleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Úr, a 
Tettes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Nemes Csanád Vármegye Fő 
Ispányának Elölülése alatt, együtt tanátskozván, a rendelt Küldött
ségnek tagjai, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Vajai Vay Áb
rahám, Bartal György, Bene Ferentz, Szemere Pál Urakon kívül, 
kik meg nem jelenhettek. — Mellyben

39. Felolvastatott az 1828ik esztendei Böjt más hava 28“11 tarta
tott 12ik Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helyben hagyathatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

40. Tisztelendő Horváth András Ür a Magyar — Tisztelendő 
Bitnitz Lajos Úr pedig a Deák nyelven készített Alap-Intézetet 
odább olvasták.

Némelly változtatásokkal azon Czikkelytöl fogva, melly a Pénz- 
Tárról értekezik, a béfejezésig jóvá hagyatott, és az egész Alap- 
Intézet tisztára leíratni rendeltetett, hogy még egyszer a Gyüllés 
ben végső meg tekintés végett fel olvastathassék.

41. Fő Tisztelendő, és Nagyságos Fejér György Prépost, nem 
külömben Tettes Jankovits Miklós Tábla Bíró Ür bémutatták a 
Küldöttségnek azon két javaslatot, mellyet a fel állítandó Magyar 
Tudós Társaságtól kiadandó Ok Levélnek formájáról mindeggyik 
a két Tudós Hazafiak közül készített.

Felolvastatván ezen két Javallat, szükségesnek találtatott, hogy 
mind a kettő előbb, mintsem egyik, vagy másik elfogadtassák, a 
Tagok számára leirattassék, és azután a gyiillésben visgállat alá 
vétessék.

42. Méltóságé« Sárvári Felső Vidéki Gróf Széchényi Istvány 
Ö Nagysága azon Óhajtását jelentette ki a Méltóságos Elölülő, és 
a Küldöttség előtt, hogy minekutánna a Magyar Tudós Társaság
tól a Tagok kinevezéséről kiadandó Ok-Levélnek nem teak fogla
latja, hanem annak külseje, és tsínos formája is méltó volna a köz 
figyelemre, és meg fontolásra, jónak találná, ha ezen Tárgy is Ta- 
nátskozás alá vétetnék, és eránta valamelly alkalmas, és tetszető 
Rendszabások meg állapíttatnának.

Az lévén ezen külömben igen fontos, és figyelemre méltó Óhaj
tásra a Méltóságos Elölülő Úrnak Észrevétele, — hogy ennek tellye- 
sitését tsak úgy lehetne kielégítöleg végrehajtani, ha több jeles 
művészek az Ok-Levél külsőjéről Javallat-Rajzolatokat a Küldött
ségnek bemutatnának, és ezek vétetnének azután vizsgáltat alá; most 
pedig ezt azonnal tellyesíteni talán nem is lehetne; a Mlgos Alkotó 
Gróf maga is meg esmérvén ezen észrevételnek fontosságát, az érdek- 
lett Tárgyról való gondoskodás azon Időszakaszra halasztatott, midőn
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a Kegyes Fejedelem az Alap-Intézetet jóvá hagyván, a Magyar 
Tudós Társaság valóssággal fel állíttatik.

43. Tekintetes Kisfaludy Sándor, és Vitkovits Mihály Urak 
által adták a Méltóságos Elölülő Ürnak azon Jelentést, mellyet a 
fel állítandó Magyar Tudós Társaság Tőke-Pénzeinek, és Jövedel
meinek jelenvaló állapotjáról az Ország Gyűllés írásainál fogva 
együtt készítettek.

Felolvastatván ezen Jelentés, és az tetszvén ki belőle, hogy a 
fel állítandó Magyar Tudós Társaságnak esztendei Jövedelme 12,393. 
forintot, és 20. xrát tészen, ámbár az eránt, ha a boldogult Sándor 
Istványtól eredő Töke pénzt pengő pénzben kellene é számítani, 
nehézség adta elő magát, mivel mindazonáltal az Ország Gyűlésé
nek írásai ezen Töke pénzt mindég; úgy látszanak említeni, mint 
ezüst pénzből álló Tőke pénzt; mivel továbbá arra az Esetre nézve 
is, ha ezt a Töke pénzt valójában váltóczédulában kellene is szá
mítani, az a Környülállás is jelentetett, -hogy a közelebb tartatott 
Ország Gyűllés írásaiban több jeles Hazafiakról meg jegyeztetve 
találtatik, hogy ők, mihelyest a Társaság a Kegyes Fejedelemtől 
meg erösíttetését meg nyeri, Ajánlásaikat meg tenni fogják, mind 
ezeknél fogva a Társaság esztendei Jövedelmének fent érdeklett 
mennyisége úgy tekintetett, mint elfogadható, és azért a kidolgo
zandó harmadik munkának, melly azt fogja előadni, mit lehessen 
azonnal a nagyobb kiterjedésű Alap-Intézetből a Jövedelmekhez 
képpest folyamatba venni, — talpkövéűl elfogadtatott.

44. A Méltóságos Elölülő jelentvén a Küldöttségnek, hogy a 
Rendszabásoknak visgáltatásokhoz addig, míg az a Tagok számára 
egészen le nem iratik, fogni nem lehetne, és így annak kidolgoztatá
sához jó volna kezdeni, — mit lehessen a fel állítandó Magyar 
Tudós Társaságnak már esmért esztendei Jövedelmeihez képpest az 
elkészített Alap-Intézetből azonnal, mihelyest Ö Felségétől, Leg Ke
gyelmesebb Királyunktól ezen Alap-Intézet jóvá hagyatik, folya
matba venni!

A Méltóságos Elölülőnek előadása köz helybenhagyással el
fogadtatott; — és ennél fogva

45. Mivel a fel állítandó Tudós Társaság Jövedelmei meg nem 
engednék, hogy akár a Helybeli Rendes Tagokból, akár a külső Ren
des Tagokból több, és számos Tagok fizetéssel kineveztessenek, szük
séges volna pedig, mind e mellett is, hogy a Magyar Tudós Társaság· 
Czéljaira elejétől fogva többen öezve munkálkodjanak, mindenek előtt 
a Mlgos Elölülő Ür azon fontos kérdést kívánta meg határoztatni; 
vallyon nem vólna-é szükséges, hogy elejéntén, midőn a Tudós Tár
saság· fel állíttatik, azonnal nagyobb számmal olly módon Tagok 
választassanak, hogy ezek közül némelyek ugyan Rendes Tagok le
gyenek, de addig, még a Társaság Jövedelmei annyira nem neve- 
kednek, hogy részenként nékik is rendes fizetést adni lehet, esztendei 
fizetést ne vegyenek, hanem az elnyerendő fizetés reményénél fogva 
a Társaság munkálkodásaiban még is Hazafiúságból, betsületböl, és 
bizonyos reményből részt vegyenek.

Hosszassan fontolóra vétetvén a Mlgos Elölülő Űr feltétele, és 
Javallata, a többség abban állapodott meg, hogy ámbár a Társaság
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Jövedelmeihez képpest, minden Rendes Tagnak fizetést adni nem le
hetne, még is a Társaság fel állíttatásakor azonnal öszvesen 27. Ren
des Tagok, és ugyan 13. Helybéliek, és 14. Kívül lakók választassa
nak. A Helybéli Rendes Tagok közül fizetést nyerjen 6; Fizetés nél
kül, de a fizetés reménye alatt szolgálatot tegyen a Tudós Társaság
nak 7. s különösen a Helybéli Rendes Tagokból a Philologiai Osz
tályhoz, mellynek már az Ország Gyüllése több Tagokat szánt, tar
tozzanak hárman, a Philosophiaihoz ketten; a Históriaihoz ketten; a 
Törvény tudományihoz ketten; a Mathematicaihoz ketten; a Ter
mészet Tudományihoz ketten; — Hasonlóképpen a külső Rendes 
Tagok közül fizetést nyerjen 6; fizetés nélkül, de a fizetés reménye 
alatt szolgálatot tegyen a Tudós Társaságnak 8; s különösen e külső 
Rendes Tagokból a már említett Oknál fogva a Philologiai osztály
hoz tartozzanak 4en a Históriaihoz 2eu a Törvény Tudományihoz 
ketten;‘a Mathematicaihoz ketten, a Természet Tudományihoz ket
ten, és így a Philologiai Osztály a maga meg állapított kiterjedésé
ben egészen fel állíttassák, a többiek pedig ideig óráig kevesebb 
számmal legyenek. — Azt, ki lépjen a Fizetést nem húzó Tagok 
közül fizetésbe, az Igazgató Tagok fogják meg határozni, minthogy 
arra nézve, hiotgy ebben a választás rende tétetnék Sinór mértékké, az 
osztályokból ne talám halál, vagy más Oknál fogva kilépő, s léphető 
Tagokra nézve, több nehézségek adták elő magokat. A Tiszteletbéli, 
és Levelező Tagokat a fizetés éppen semmit sem érdekelvén, ezek
nek választatások eleinten sem fog valamelly akadályt, és nehéz
séget okozni.

46. Minekutána a Rendes Tagok választatásának száma meg álla
píttatott, a Méltóságos Elölülő Úr a Jegyző Könyv mellé tsatolt 
Előadásban előadta', és fel olvastatta a Társaság mostani esztendei 
Jövedelmeinek fel osztafását, mellyet az Alkotók vele eggyütt köz 
tanátskozásban elkészítettek.

E Tárgy az Alkotók Akaratjától fügvén, leginkább igen alkal
matosnak találtatott a Küldöttség által.

47. A Küldöttség Jegyzője szomorú szívvel jelentette a Mgos 
Elölülő Úrnak, és a Küldöttségnek, hogy Tettes Tudós Kultsár Ist- 
vány, néhai rendes királyi Tanító, a Magyar Nemzeti Újság ki
adója, és több Tettes Ne Vrgyék Tábla Bírája, ki betegeskedése 
miatt a küldöttségnek Gyűlléseiben meg nem jelenhetett, mai napon 
déli f2 órakor hazafiul érdemekkel tündöklő élete pályáját elvé
gezte, és Szent György hava elsőjén délutánni 4. órakor a Pesti Fő 
Plébánia templom kriptájába fog temettetni.

A Fáradhatatlan Férfiú, és dicső Hazafi váratlan halálát köz- 
meg illetődéssel értvén meg a Küldöttség Tagjai, mindnyájan meg 
jelenni kívántak eltakarittatásán, mint végső halotti tiszteletén.

XIV * Ül és .
1828ik Esztendei Böjt más hava 31én Szabad Királyi Pesth Vá- 

rossában tartatott az 1827ik esztendei Ország Gyüllése Végzéseinek 
XIik Törvény Czikkely következésében fel állítandó Magyar Tudós 
Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére, Felsé
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ges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve tisztelt Fő 
Ispányától rendelt Küldöttségnek XIVik Ülése, Mlgos Gróf Széki 
Teleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Úr, a Tettes Királyi Tábla 
Bárója, és Tettes Nemes Csanád Megye Fő Ispányának Elölülése 
alatt, — együtt tanátskozván a rendelt Küldöttségnek Tagjai, Sár
vári Felsővidéki Gróf Széchényi Istvány, vajai Vay Ábráhám, 
Csik Szentkirályi, és Kraszna Horkai Gróf Andrássy György 
N. Károlyi Gróf Károlyi György, Bartal György, Bene Ferentz. és 
Szemere Pál Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. — Mellyben

48. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 30“11 tar
tatott XlIIik Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

49. Folytatta a Küldöttség tanátskozását arról, mit lehessen a 
a fel állíttandó Magyar Tudós Társaság jelenvaló bizonyos Jöve
delmeihez képest az Alap-Intézetből azonnal, ha a kegyes Fejede
lem jóvá hagyása meg nyeretik, folyamatba venni? s ezen tanáts- 
kozás következésében a Mlgos Elölülő Űr úgy vélekedett, hogy a 
már tegnap beadott Jegyzék értelméhez képpest addig, míg a Tár
saság Jövedelmei nevekedni fognak, elég volna, ha az esztendőn- 
kint kijött Magyar Könyvek közül a leg jobbnak ítélt Könyv fejé
ben tsak egy 200. Aranyos Jutalom osztatnék ki, és évenként elő
ször tsak két Jutalom kérdést kívánna meg fejtetni a Tudós Tár
saság 100. Aranyos Jutalomért.

Igen helyesnek, és elfogadhatónak találtatván, ez meg állapítta
tott; — az úgy is önként értetődvén; hogy ezen Javallat el fogadása 
által egy felül a másod Jutalmak ideig Óráig meg szűnnek, más 
felől pedig a kérdések változtatva mindenkor más, és más két Tudo
mányos Osztálytól fognak fel tétetni.

50. Előadta a Méltóságos Elölülő Űr azt is, hogy ámbár igen 
kívánatos, hogy a Társaság Titoknokja az Országos Küldöttség 
munkájának értelme szerént más egyébb hivatalt ne visellyen, 
hanem egyedül a Társaság czéljainak éljen; mivel azomban a 
Magyar Tudós Társaságnak Jövedelmei azt meg nem engednék, 
hogy a Társaság fel állíttatásakor azonnal a Titoknoknak illendő 
fizetés adathassák, és azért néki a beadott Jegyzékben is tsak 800 
pengő forint fizetés volna kiszabva: ennél fogva talám szükséges 
volna a Társaság első kezdetére nézve világosan meg említeni, hogy 
eleinte, és ugyan addig, míg a Társaság Igazgatói néki egész fizeté
sét meg adhatják, a Titoknok más valamelly, de a Titoknoksággal 
meg egyeztethető (a mit az Igazgató Tagok fognak meg határozni) 
hivatalt is viselhessen.

Ez az előrelátó bölts gondoskodás és megemlítés, szükséges
nek találtatott.

51. Ügy vélekedvén a Méltóságos Elölülő Űr, hogy semmi sem 
volna egyébb hátra, a mit a Küldöttségtől készítendő harmadik 
többször éréntett munkába szükségképen beiktatni kellene, — azt is 
kinyilatkoztatta; hogy talán jó volna ezen harmadik munka elkészí
tését egy különös Küldöttségre bízni, olly Utasítással: hogy ez a
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meg állapított tárgyakat a Jegyző Könyv értelme szerént különös 
írásba Magyar, és Deák nyelven fel tegye.

Elfogadtatván előadása a Méltóságos Elölülő Úrnak, ugyan Ő 
Tekintetes Kisfaludy Sándor, Döbrentey Gábor, és Ertsey Dániel 
Urakat nevezte e Küldöttség Tagjaivá.

52. Fő Tisztelendő, s Nagyságos Fejér György Prépost bé- 
mutatta a Mlgos Elölülő Úrnak, és a Küldöttségnek a fel állíttandó 
Magyar Tudós Társaság Kendszabásainak általa elkészített Javal
latát.

Felolvastatván kezdetétől fogva a 21ik Czikkelyig némelly vál
toztatásokkal helyben hagyattak.

x y ik  ü l é s .

1828ik Esztendei Szent György hava l ö napján Szabad Királyi 
Pest Városában tartatott az 1827lk Esztendei Ország Gyüllés végzé
seinek XIik Törvény Czikkelye következésében fel állítandó Magyar 
Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére, 
Felséges Jósef Császári Királyi fő Herczeg, és Hazánk szeretve tisz
telt Nádor Ispányától rendelt küldöttségnek XVlk Ülése, Mlgos 
Gróf Széki Teleky Jósef, császári királyi kamarás Úr a Tettes 
Királyi Tábla Bárója, és Ttes Ns Csanád Vegye fő Ispányának 
Elölülése alatt, — együtt tanácskozván a rendelt Küldöttségnek 
Tagjai, Vajai Vay Ábrahám, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, 
Fejér György, és Bartal György Urakon kívül, kik meg nem jelen
hettek, Mellyben

53. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Böjt más hava 31éu tartott 
XlVik Ülésének Jegyző Könyve a Küldöttség Jegyzője által.

Helyben hagyatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni rendel
tetett.

54. Odább olvastatott a fel állíttandó Magyar Tudós Társaság 
Kendszabásairól készített Javallat.

Némelly változtatásokkal, és kihagyásokkal a 22ik Czikkelytől 
fogva végig jóvá hagyatott.

X V ük Ül és .

1828ik Esztendei Szent György hava 2án Szabad Királyi Pesth 
Várossában tartatott, az 1827ik Esztendei Ország Gyüllése Végzé
seinek X Iik Törvény Czikkelye következésében fel állítandó 
Magyar Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak 
elkészítésére Felséges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és 
Hazánk szeretve tisztelt Nádor Ispányától rendelt küldöttségnek 
XVIik Ülése, Méltóságos Gróf Széki Teleky Jósef Császári Királyi 
Kamarás Úr, a Tettes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Ne Csanád 
vegye Főispányának Elölülése alatt, együtt tanátskozván a rendelt 
Küldöttségnek Tagjai, Vajai Vay Ábrahám, Nagy Károlyi Gróf 
Károlyi György, Bartal György, és Kövy Sándor Urakon kívül, 
kik meg nem jelenhettek. — Mellyben

G róf Széchenyi I s tv á n  nap ló i. I I I .  kö te t. 45
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55. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Szent György hava l si> 
napján, tartatott XVik Ülésnek Jegyzőkönyve, a Küldöttség Jegy
zője által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

56. Fő Tisztelendő, s Nagyságos Fejér György Prépost fel 
olvasta azon Oklevél Javallatját, melly szerint a Tiszteletbéli 
Rendes, és Levelező Tagok, a fel állítandó Tudós Társaságba fel
vétetni fognak, ba az Alap-Intézet Ö Felségétől helyben hagyatik.

Némelly változtatásokkal elfogadtatott, és a többi írásokkal, 
a Fejedelem Királyi Széke eleibe belybenhagyás végett fel kül
detni rendeltetett.

57. Tekintetes Kisfaludy Sándor Úr, a véle munkálkodó kül
döttség nevében bémutatta a töllök készített munka Javallatját 
az eránt, mit lehetne a Társaság mostani bizonyos Jövedelmeihez 
képpest azonnal a nagy Alap-Intézetből folyamatba venni.

Meg állapíttatott, hogy előbb, mintsem e munka meg visgál- 
tatnók a Tagok számára leírattassék.

58. Tekintetes Kazinczy Ferentz Ür jelentést tett az eránt, 
hogy a felállíttandó Magyar Tudós Társaság Magyar Rendszabá- 
sait is már a Tagok számára leíratni lehetne.

Javallatja elfogadtatott.
59. Tisztelendő Horváth András Űr végképen fel olvasta a fel 

állíttandó Magyar Tudós Társaságnak Magyar nyelven készült 
Alap-Intézetét utolsó visgóltatása végett.

Némelly változtatásokkal azon Czikkelyig, melly a Társaság 
Tisztviselőiről értekezik, végképen jóváhagyatott.

XVIŰk Ü l é s .

1828ik Esztendei Szent György hava 3án Szabad Királyi Pesth 
Várossában tartatott az 1827ik esztendei Ország Gyüllés Végzései
nek X Iik Törvény Czikkelye következésében fel állíttandó Magyar 
Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainák elkészíté
sére, Felséges Jósef császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk sze
retve tisztelt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek XVIIik 
Ülése, Méltóságos Gróf Széki Teleky Jósef, Császári Királyi 
Kamarás Űr, a Tettes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Ns Csa- 
nád Vegye Fő Ispányának Előlülése alatt, együtt tanátskozván a 
rendelt Küldöttségnek tagjai, Vajai Vay Ábrabám, Csik Szent- 
királyi, és Kraszna Horkai Gróf Andrássy György, Nagy Károlyi 
Gróf Károlyi György, Horváts János, Fejér György, Báró Med- 
nyánszky Alajos, Bartal György, és Kövy Sándor Urakon kívül, 
kik meg nem jelenhettek. Mellyben

60. Felolvastatott az 1828ik esztendei Szent György hava 2án 
tartatott XVIik Ülésnek Jegyző Könyve, a Küldöttség jegyzője 
által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.
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61. Tisztelendő Horváth András Ür odább olvasta a fel állít- 
tandó Magyar Tudós Társaságról készített Magyar Alap-Intézetet,

Némelly változtatásokkal azon Czikkelytől fogva, melly a Tár
saság Tisztviselőiről értekezik, végig utoljára helybenhagyatott.

62. Tekintetes Döbrentey Gábor Ür fel olvasta Magyar nyelven 
a Magyar Tudós Társaság jelenvaló Jövedelmeihez mérsékleti Mun
kát a Társaság első fel állíttatásáról.

Némelly változtatásokkal, és bővítésekkel elfogadtatott.
63. Tekintetes Szemere Pál felolvasta Magyar nyelven a fel 

állíttandó Magyar Tudós Társaság Rendszabásait megvizsgállás 
végett.

Némelly változtatásokkal azon Czikkelyig, melly a 22*k szám 
alatt, a választásról foglaltatik, jóváhagyatott.

XVIIIik ü l é s .

1828ik Esztendei Szent György hava 4én Szabad Királyi Pest 
Várossában tartatott, az 1827ik esztendei Ország Gyüllés Végzései
nek XIik Törvény Czikkelye következésében fel állítandó Magyar 
Tudós Társaság Éendszabásainak, és Alap-Intézetének elkészítésére, 
Felséges Jósef, Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve 
tisztelt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek 18lk Ülése, Mlgos 
Gróf Széki Teleky Jósef, Császári Királyi Kamarás Ür, a Tekinte
tes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Ns Csanád Vrgye Fő Ispányá- 
nak Elölülése alatt, — együtt tanácskozván a rendelt Küldöttség
nek Tagjai, Vajai Vay Ábrahám, N. Károlyi Gróf Károlyi György, 
Horváth János, Fejér György, Horváth András, Guzmits Izidor, Kiss 
János, Gróf Dessewffy Jósef, Báró Mednyánszky Alajos, Bartal 
György, Vitkovits Mihály, és Kövy Sándor Urakon kívül, kik meg 
nem jelenhettek. Mellyben

64. Felolvastatott az 1828ik Esztendei Szent György hava 3ik 
Napján tartatott XVIIik Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség 
Jegyzője által.

Helybenhagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni rendel
tetett.

65. Tekintetes Szemere Pál odább olvasta Magyar Nyelven a 
fel állíttandó Magyar Tudós Társaság Rendszabásait megvjsgállás 
végett.

Némelly Változtatásokkal a 22ik Czikkelytől fogva, hol a válaszr 
tásról foly a Beszéd, végig jóváhagyatott, és a mennyiben a Pénz- 
Tár Bátorsága, a leggondosabb fel-vigyázást, és előre látást meg 
kívánja, az is meg állapíttatott: hogy a Pénz Tárnok mellé Ellenőr 
is rendeltessék, és e végzés következésében ugyan ezen Ellenőr az 
Alap-Intézetbe is betétessék; mindazonáltal a Küldöttség 3ik munká
jában, melly a Magyar Tudós Társaság Állapotját a jelenvaló Jöve
delmekhez alkalmaztatja, meg éréntessék, hogy e Tisztség tsak a 
Pénz Tár Tőkepénzeinek nevekedésével álíttassék fel. — Ügy szük
ségesnek találtatott, hogy mind a Pénz-Tárnok, mind az Ellenőr, 
meghiteltessenek.

45'
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XIXik Ül és .

1828ik Esztendei Szent György hava 5«'1 Szabad Királyi Pesth 
Várossában tartatott az 1827ik esztendei Ország Gyüllés Végzéseinek 
XIik Törvény Czikkelye következésében fel állíttatandó Magyar 
Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére 
Felséges Jósef Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve 
tisztelt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek XIXik Ülése, Mél- 
tóságos Gróf Széki Teleky Jósef Császári Királyi Kamarás Ür, a 
Tettes Királyi Tábla Bárója, és Tekintetes Nemes Csanád Vrgye 
Fő Ispányának Elölülése alatt, — együtt tanátskozván a rendelt 
Küldöttségnek Tagjai, Sárvári Felső vidéki Gróf Széchényi István y. 
Vajai Vay Ábrahám, Csik Szentkirályi, és Kraszna Horkai Gróf 
Andrássy György, Nagy Károlyi Gróf Károlyi György, Horváth 
János, Horváth András, Guzmits Isidor, Kiss János, Gróf Desevffy 
Jósef, Báró Mednyánszky Alajos, Bartal György, Bene Ferentz, és 
Kövy Sándor Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. — Mellyben

66. Felolvastatott az 1828ik esztendei Szent György hava 4ik 
Napján tartatott XVIIIik Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség 
Jegyzője által.

Helybenihagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

67. Tekintetes Ercsey Dániel felolvasta Deák nyelven a fel 
állíttandó Magyar Tudós Társaság Javallatját első fel állíttatásá- 
nak a mostani Jövedelmekhez szabva.

Némelly változtatásokkal jóváhagyattak, és végképpen még 
egyszer felolvastatni rendeltettek.

68. Tisztelendő Bitnitz Lajos utólszor végső meg visgállás 
végett olvasta Deák nyelven a fel állíttandó Magyar Tudós Társa
ságnak Alap Intézetét.

Némelly tsekély változtatásokkal, elejétől fogva azon Czikkelyig, 
melly az Igazgató Tanáts Gyülléseiről széli, végképpen jóvá
hagyatott.

XX*k Ül és .

1828ik esztendei Szent György hava 7én Szabad Királyi Pesth 
Várossában tartatott az 1827ik esztendei Ország Gyüllése Végzései
nek XIik Törvény Czikkelye következésében fel állíttandó Magyar 
Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére 
Felséges Jósef, Császári Királyi Fő Herczeg. és Hazánk szeretve 
tisztelt Nádor Ispányától rendelt Küldöttségnek XXik Ülése, Méltó- 
ságos Gróf Széki Teleky Jósef Császári Királyi Kamarás Űr, a 
Tekintetes Királyi Tábla Bárója, és Tettes Ns Csanád Vármegye 
Fő Ispányának Elölülése alatt, együtt tanátskozván, a rendelt Kül
döttségnek Tagjai, Vajai Vay Ábrahám, N. Károlyi Gróf Károlyi 
György, Horváth András, Guzmits Isidor, Kiss János, Báró Med
nyánszky Alajos, Bartal György, Bene Ferentz, Kisfaludy Sándor, 
és Kövy Sándor Urakon kívül, kik meg nem jelenhettek. Mellyben

69. Felolvastatott az 1828ik esztendei Szent György hava 5ik
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napján tartatott X IX ik Ülésnek Jegyző Könyve a Küldöttség 
Jegyzője által.

Helyben hagyattatott, és a Küldöttség írásai közé tétetni ren
deltetett.

70. Tekintetes Szemere Pál végső megvisgállás végett újra fel 
olvasta a fel állíttandó Magyar Tudós Társaság Rendszabásait 
Magyar nyelven.

Némelly tsekély változtatásokkal végképpen jóvá hagyattak.
71. Tisztelendő Bitnitz Lajos odább olvasta Deák nyelven végső 

meg \üsgállás végett a fel állíttandó Magyar Tudós Társaság Alap- 
Intézetét.

Némelly tsekély változtatásokkal azon Czikkelytől fogva, melly- 
ben az Igazgató Tanáts Ülései érdekelteinek, végképen a Befejezésig 
helyben hagyatott.

72. Tekintetes Schedius Lajos végső meg visgállás végett újra 
fel olvasta a fel állíttandó Magyar Tudós Társaság Rendszabásait 
Deák nyelven.

Némelly tsekély változtatásokkal végképen jóváhagyattak.
73. A Méltóságos Elölülő Úr jelentette: hogy minekutánna a 

Küldöttség az Ö munkálkodásainak Tárgyait mind elvégezte, s az, 
hogy a jelenvaló Fundus erejéhez mérsékelt Javallat a Magyar 
Tudós Társaság fel állíttatásáról újra még egyszer fel olvastassák, 
talán tsak azon oknál fogva is, hogy nehány nap előtt, úgy is szoro
san meg vizsgáltatott, és nyilván fel olvastatott, nem volna szüksé
ges, — az pedig, hogy a Küldöttségnek leíratott munkái végképen 
az elküldés előtt felolvastassanak, az írás sokasága miatt tsak későb
ben ejtetnék meg, azon külső érdemes Tagok, kiket más hivatalbéli 
Kötelességeik a haza menetelre kénszerítenek, a Felséges Nádor 
Ispánytól nyert engedelem mellett haza utazhatnának.

Kik is a Mlgos Elölülő Úrnak ezen gondoskodását meg köszön
vén, s egy Úttal mind tölle, mind a Méltóságos Alkotóktól, és más 
Tagoktól bútsút vévén.

74. Felolvasta a Küldöttség Jegyzője a mai Napon tartatott 
XXik Ülésnek Jegyző Könyvét.

Melly helybenhagyattatott, és azon Időig, még az írások el
készülnek, az utolsó Ülés tartása felfüggesztetett.

XXIik Ül é s .

1828ik Esztendei Szent György hava 17én Szabad Királyi Pest 
Várossában tartatott az 1827ik esztendei Ország Gyüllése Végzései
nek ΧΓk Törvény Czikkelye következésében fel állíttandó Magyar 
Tudós Társaság Alap-Intézetének, és Rendszabásainak elkészítésére. 
Felséges Jósef, Császári Királyi Fő Herczeg, és Hazánk szeretve 
tisztelt Nádor Ispányától rendelt küldöttségnek XX Iik és ugyan 
utolsó Ülése, Méltóságos Gróf Széki Teleky Jósef Császári Királyi 
Kamarás Ür, a Tettes Királyi Tábla Bárója, és Tekintetes Nemes 
Csanád Vármegye Fő Ispányának Előliilése alatt, jelenlévén: Sár
vári Felsővidéki Gróf Széchényi István, Csik Szentkirályi és Krasz- 
na-Horkai Gróf Andrássy György Urak, mint Alkotók; nem külöm-
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ben Horváth János Posoni Püspök, Fejér György Prépost, Sche- 
dius Lajos, Bene Ferentz, Horváth Istvány, Kazintzy Ferenc, Jan- 
kovits Miklós, és Döbrentey Gábor Urak. Mellyben

75. Horváth Istvány a Küldöttség Jegyzője fel olvasta a fel 
állítandó Magyar Tudós Társaságnak már a Felséges Nádor Ispány 
számára tisztán leíratott Alap-Intézetét, Magyar, és Deák nyelven.

Utoljára egészen helybenhagyhatott, és a Kegyes és Felséges Fő 
Herczeghez által küldetni rendeltetett.

76. Döbrentey Gábor pedig fel olvasta a fel állíttandó Magyar 
Tudós Társaságnak tisztára leíratott Rendszabásait Magyar, és Deák 
nyelven; — nem külömben a Tudós Társaság jelenvaló Jövedelmihez 
mérsékelt Magyar és Deák Javallatot.

Ezek is utoljára egészen jóváhagyattak, és a Felséges Nádor 
Ispányhoz által küldetni rendeltettek.

77. A Méltóságos Alkotók, kiknek kéréseket a többi jelenvólt 
Tagok is meg újították, szívreható buzgósággal meg kérték a Mél- 
tóságos Előlülő Urat, hogy a Küldöttség munkáit általküldő leve
lében mind az Ö, mind pedig az egész Magyar Nemzet nevében meg 
kiérné a Felséges Nádor Ispányt, Nemzetünk Fő Pártfogóját, hogy 
azon határtalan szeretet, és kegyelemnél fogva, mellyel a Magya
rokhoz viseltetik, a hatalmas Oltalma alatt készült Alap-Intézet 
helybenhagyatását eszközleni, és azután a fel állíttandó Magyar 
Tudós Társaság béhozatását siettetni, s e ditső közben vetése által 
az egész Hazának reményeit megérleltetni méltóztassék.

A mit is a maga kérelmei által is előmozdítani kívánván a Mél
tóságos Előlülő, s ez eránt ígéretét adván.

78. Méltóságos Horváth János Posonyi Püspök Űr érzékeny 
szavakkal megköszönte az Alkotók, és a Küldöttség nevében a Mél
tóságos Elölülőnek, azután pedig a Méltóságos Alkotó Uraknak haza
fiúi jeles, és buzgó fáradozásaikat.

Ennek következtében, midőn a Méltóságos Elölülő Ür ugyan ezt 
tellyesítette volna az Alkotó Urak, és a Küldöttség Tagjai eránt, az 
Ülések végképen bezárattak.

b) A Magyar Tudós Társaság Alapintézete.

B é v e z e t é s .
Amit az emberi lélek természete nyilvánságosá tészen, az eránt 

a Nemzetek története minden kétséget kirekeszt; hogy tudniillik a 
Tudományok, és Mesterségek, mellyek az elmék, és erköltsök a köz, 
és egyes intézetek tökélletességét eszközük, tsak olly nemzetekre 
áradnak el haszonnal, kik azokat honni nyelveken űzni, mívelni, és 
az élet szükségeire fordítani egyesített erővel törekszenek. — Ez indítá 
ditső emlékezetű IIik Leopold Apostoli Királyunkat mindjárt Or- 
száglásának kezdetén ezen valóban Királyi kifejezésre: (1790. Aprilis 
20án a 13027. Szám alatt a 7ik Pontban) „Ö Apostoli Felsége ugyan 
Hazánkban bármelly gyakorlott nyelvnek tanítását meg akadályoz
tatni nem kívánja; óhajtaná még is, hogy a Magyar, mint ebben az 
Országban egyedül anyanyelv különös figyelemben tartassék, s
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annak mi keltetésére, és kiterjesztésére, kivált azokon a helyeken, hol 
több nyelv vagyon divatban, fordíttassék a fő gond.“

így lévén az Alap meg vetve, ennek a Felséges igyekezetnek 
Sikere az 1790iki Ország Gyűllése alatt közlelkesedéssel sürgettetett. 
Ö Felsége I. Ferencz, Leg-Kegyelmesebb Királyunk is a Magyar Nyelv 
míveltetését számos rendelések által kegyesen mozdítá elő; különö
sen pedig egy Tudós Társaság fel állítása által kívánta el éretni. 
(1808 : VIII. Czikkely.) De ez az igyekezet is a Szükséges Költség 
hiánya miatt Czélját mind addig nem érhette, míg az 1825ik—26ik— 
2 7 iki Ország Gyüllés alatt Gróf Széchényi Istvány minden Javaiból 
egy egész esztendei Jövedelmét a Tudós Társaság Fundusának ala- 
pául a Haza Oltárára tévén, e haza-szeretet gyönyörű-példájával 
dütső követőket serkéntene: Vay Ábrahámot, Gróf Andrássy Györ
gyöt, és Gróf Károlyi Györgyöt, Több hasonló Szent ösztöntől ger
jesztett Hazafiak ezeknek nyomdokát követték; kiknek emlékezetek 
a Nemzetnek Törvény-Könyvében halhatatlanul fen marad.

Erre nézve még az említett Ország Gyüllés alatt ezen Intézetről 
tett tanátskozásoki Ö Felsége eleibe terjesztettek, és Törvény által 
meg erősítettek. (XI. Czikkely.) Hogy pedig ez az Társaság a Nemzeti 
méltósággal megegyező rendet nyerjen, Szerkesztésére Ö Császári Ki
rályi Fő Herczegsége az Ország Nádora által kinevezett különös 
Küldöttség a következendőkben állapodék meg: I.

I.

A Társaság Czélja.

A Magyar Tudós Társaságnak egyedül tsak az tétetett Czéljává, 
hogy munkálkodása által Hazánkban a Tudományok, és szép mes
terségek honni nyelven míveltessenek; s viszont ezek által a nyelv 
maga, finomságot, fenséget, és bővülést nyerjen: hogy így az nem
zeti elme, és lélek erő a szép és hasznos Tudományok által Időrül 
Időre kifejtve saját fénnyében, és méltóságában Örök Időkig, fen 
állyon.

Ez a Tudós Társaság azért szorgos gondjait arra fordítja, hogy 
a magyar nyelv hajdani nyomait, régi emlékeit, bárhol rejtezked- 
jenekl, fel kerestesse; annak formáit, mind a magános szavakban, 
mind azoknak öszvekötésében, az emberi nyelv főtörvényeiből ugyan 
közönségesen, de különösen magának a magyar nyelvnek! kebeléből, 
a honni szokásokból, valamint más rokon nyelveknek összehasonlí
tásokból kifejtesse, felvilágosíttaesa, meg állapíttassa; félre tévén 
azomban a kénnyére hatalmaskodó tekintetet, mint minden tudo
mányos előmentelnek leg veszedelmesebb ellenségét. — Továbbá a 
külömbféle Nemzetek között, vagy régen, vagy közelebb fel talált 
dolgok Ismeretét, honni nyelven terjesztesse. Végre a termékeny 
elméket, mellyek magokra hagyva lankadnak, illő módon serkentse 
jeles munkák kidolgozására, mellyek az emberiség Míveltségét nem 
tsak emellyék, hanem a Magyar Nemzet hírét nevét is terjeszszék.
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II.

A Társaság Foglalatosságai.

A Társaságnak innen folyó foglalatosságai olly fontosak, és 
messze terjedők, hogy Tagjainak, bár melly számosak legyenek azok, 
folyvást elég munkát, és dolgot nyújtanak; különösen még is a 
következendők határoztatnak meg;

1. A honni nyelv míveltetése.
Mindenek előtt kötelessége a Társaságnak a honni nyelvet mí

velni és gyarapítani. Ennél fogva az elavult, de alkalmatos szava
kat, szóllásokat fel támasztja; az Ország külömbféle tartományiban 
máiglan szokásban lévő Szóllásmódokat összve szedi, s hasonlítja; 
végre a netalán szükséges új szavakat, és szókötéseket a józan szó
nyomozás világánál, a nyelv természetével meg egyezőleg előteremti, 
meg ítéli, és meghatározza; leg először is egyes értekezések, szorgos 
vizsgálatok, és tudós észrevételek által törekedvén a ezélra, azután 
pedig e tekintetből az ország különböző részeibe Utazásokat tétetvén.

Ezen készületek meglevőn, egy tökélletes magyar Grammatiká
nak. és -egy a lehetőségig tellyes szótárnak készítéséről fog gondos
kodni; mellyből apróbb, különféle nyelvekre alkalmaztatott Szótá
rokat fog kivonatni.

2. Munkák kiadása.
Hogy a Tudós Társaság a Tudományokat, és mesterségeket 

foganattal terjeszthesse, szükséges, hogy külömbféle magyar nyelven 
írott munkákat botsásson közre; azon lészen tehát, hogy az egyes 
Tagok mindenek előtt eredeti munkákat, saját elme-szüleményeket 
adjanak; de gondjuk légyen egyszersmind a miveit Nemzeteknek 
mind a régi Görög, s Római, mind az újabb Olasz, Frantzia, Angoly, 
Németh s a tb. remektollú, s nagy hasznú íróikat magyarra fordí
tani: hogy nyelvünk így is rövidséget, hajlékonyságot, tömörséget, és 
kerekdedséget nyerjen.

Gyakran a tudós férfiak részint szerénységből, részint szükölkö- 
désbül munkáikat, a legfontosabbakat is, a közönség szemei elől 
elvonják; a Tudós Társaság tehát arra is ügyel, hogy az illyenek fel 
kerestetvén, meg vizsgáltatván, ha helybenhagyást nyernek, a Tár
saság költségén, ugyan annak hasznára, közrebocsáttassanak; magok 
pedig az írók érdeme szerint Jutalmat vegyenek. — Az efféle ki
adandó munkák azomban, mint szinte minden egyébb kéziratok 
Censura alá terjesztessenek.

Minthogy pedig a honni nyelv csinosítására, s gyarapítására 
különös befolyású a Nemzeti Játékszín: a Társaság azon is leszen, 
hogy ezen ezélra szükséges drámák, részszerint eredetiek, részszerint 
fordítottak elegendő számmal készíttessenek.

Végre, hogy a Társaság előmenetele közönségesen tudva legyen: 
kötelessége lészen egyébb Tudós Társaságoknak példájokra, mun
kálkodásának Évkönyveit Időrül Időre kiadni; mellyek a Társaság-
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iiak történetét; nem különben a Társaság Tagjaitól kidolgozott tudós 
értekezéseket foglalják magokban.

3. Munkák megbírálása.

A Munka betsének köz hírül adása; a jónak rosznak kimuta
tása, mind az olvasó közönségnek, mind az író-pállyára indúlt ifjú
ságnak hasznos Ütmutatásúl szolgál: a Tudós Társaságnak gondja 
lészen tehát, hogy bár melly nyelven Írott munkák, értekezések (akár 
a Társaság Tagjaitól, akár más szerzőktől származtanak ezek) tulaj
donságai, tudományos és erkölcsi hasznai; valamint szinte fogyat
kozásai, és tévedései szorgos gondal, de még is tiszta szelíd lélekkel 
meg Ítéltessenek. Ezen bírák azonban soha ne feledjék, hogy mun
kás hivatalok egyedül tsak a honnyi nyelv miveltetése, és az ezzel 
öszvekötött tanúltságra vagyon szorítva; a haszontalan, szivet lelket 
ingerlő,, a szép egyességet dúló vetekedésektől; úgy a Religiót, és 
Kormányt érdeklő feszegetésektől óvják magokat. Ezeket a meg 
bírálásokat a Társaság, folyó Iratában, melly egyszersmind külömb- 
féle tudományos jelentéseket is foglal magában, ki fogja adatni.

4. Jutalom, Kérdések.

Az Intézetnek Czélját különösen előmozdítja a Nemzet mostani 
állapotjához alkalmaztatott kérdéseknek feltételek, és meg fejtések; 
ez által mind a hazai nyelv, mind a Tudományok, és Mesterségek 
felette sokat nyernek, s új felfedezésekre tétetik lépés. Az illyen kér
déseket azért a Társaság gondos meg választással teszi, meg fejté
seket nyilván fel tett jutalmakkal éleszti, és a leg tökélletesbet meg 
jutalmazza. E szerint a köz tisztelethez függesztvén a személlyes 
megjutalmaztatást, a honni nyelv mívelését, a Tudományoknak, és 
mesterségeknek honnosításokat, tulajdon Kintstárának erejéhez mér
sékelt jutalmak, vagy egyébb Tudós Társaságoknak példájokra, vertt 
emlékpénzek által iparkodjék előmozdítani. Azon lészen tehát, hogy 
illyen emlékpénzek Ö Császári Királyi Felségének kegyelmes enge- 
delmével, a Királyi pénzverő házban veregessenek, a Társaság Czél- 
jával meg egyező magyar körülírásokkal, és képjelekkel.

5. Tudományos Utaztatások.
Tagadhatatlan, hogy a honni nyelv tsinosítására több Segéd 

eszközök vétethetnek, mind a Hazában fenforgó szóllásmódokból, 
mind a Napkeleti rokon nyelvekből, mellyekhez a Magyar igen sok
ban, de különösen a szókötésben hasonlít. E mellett a Nemzet törté
netének fel világosítása végett a régiség emlékeinek, s külömbféle 
nemzetek között fenálló maradványoknak felkeresésére, a Termé
szet tudományiban tágasabb mező nyitására, szükséges a föld kü- 
lömböző részeit, éghajlatát, lakosinak Szokásaikat bővebben kita- 
núlni. Erre nézve gondja légyen a Társaságnak tudományos Utazá
sokat rendelni.
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III.

A Tudományok Osztállyal.
A Társaságnak ugyan gondja, és munkálkodása minden Tudo

mányokra kiterjed, ide nem számlálván még is a Vallás Tudomá
nyát; mindazonáltal a következendő hat, úgymint: Philologia, Philo
sophia, Historia, Mathesis, Törvény, és Természet-Tudomány álla
píttatott meg.

IV.

A Társaság Pártfogója, és Elölülője.
Pártfogó.

Hogy ez a Társaság, melly egyedül Haza-Szeretetből szárma
zott, és a Hazafiak hasznára állíttatott fel, Czélját biztosban, s foga
natosban elérje: azt az első Alkotók, és az Ország Gyüllósében egy- 
gyütt tanácskozó Karoki, és Rendek, Ő Császári Királyi Felségének, 
a Legkegyelmesebb, most ditsőségesen Uralkodó Fejedelemnek Is” 
Ferentznek oltalma, és legfelsőbb felvirágzása alatt, kinek a hazai 
nyelv eránt meg bizonyított felséges kedvezéseit, és Nemzetünkhöz, 
s Őseink szokásaihoz mindenkor hajlandó Királyi Kegyelmének em
lékezetét, az Időnek semmi viszontagságai a Magyar Nemzet szívé
ből soha kí nem törlik; Ö Császári Királyi örökös Fő Herczegségé- 
nek, Jósefnek, az Ország Nádor Ispányának, ki, valamint a Nem
zetet, úgy a nemzeti nyelvet, nem különben a Tudományokat, és 
mesterségeket kegyes hajlandósággal, s nem kisebb gondal ápolgat- 
ván, a Hazafiaknak határtalan bizodalmokat meg nyerte, pártfogá
sába ajánlyák; hogy az Ö fedező szárnyai alatt lassankint neveked- 
jék, mind inkább erősödjék, és bármi Akadályok ellen hathatóssan 
védelmeztessék: Ő Fő Herczegségének ezen kisded Intézet eránt már 
is több kedvezéseit, s kegyelmes Jótévőségét tapasztalván az Alko
tók; Ö Fő Herczegségét hódoló alázatossággal meg kérik, hogy a 
Társaság Jegyzőkönyveit maga eleibe terjesztetni engedje, a gyű
léseket kegyelmes tetszése szerint felséges Jelenléttével meg tisz
telni, a választásnak kétséges esetében Elölülőt nevezni, és az Ország 
Törvényhatóságait, hogy ennek az Intézetnek előmozdítására Ők is 
adakozzanak, felszóllítani kegyelmesen méltóztassék.

Elölülő.
A Társaság Igazgató Tagjai által ugyan ezen Igazgató Testből 

szabad voksokkal, minden esztendőben választassák Előlülő. Ha ne
talán ezen választásban kettőnek egyenlő számú voksok jutnának: 
a dolgot a Pártfogó fogja elhatározni.

Az Előlülő igazgatásától, ki minden gyűllésben elsőséggel bír, 
függ az egész Társaság. Tiszti hivatala tehát: előlül őségének esztende
jében a Társaság köz pontján lakni. Azomban, ha környiilállásai 
úgy kívánnák, még a törvényesen meghatározandó szünnapokon
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kívül is, a Pártfogónak engedőimével a Társaság köz helyét elhagy
hatja; melly esetben, s akkor is, midőn fontosb Akadályok a gyüllés- 
ben meg jelenni tiltandják, az előlülőséget az igazgató nagy, és köz 
Gyüllésekben az fogja viselni, kit ezzel az igazgató Test ezen egyet
len esetben meg fog tisztelni. A kis gyüllésekben pedig, az Előlülő 
meg nem jelenhetvén, a Hivatalban idősbik Rendes Tag fog elől
ülni. Kötelessége az is az Elölülőnek, hogy a Társaság pénztárát 
bátorságban tartsa; azt véletlenül meg tekintse, az igazgató Test 
tanátskozásaiban a Pénztár Környülállásairól, Jövedelmeiről, és 
Költségeiről, s a néki benyújtandó számadásokról értekezzék.

Y.

A Társaságnak egyébb Tagjai.

A Társaság Tagjai négy rendűek: Igazgatók, Tiszteletbéliek, 
Rendesek, és Levelezők. Ezekhez járulnak a Tisztviselők, és Cselédek.

Igazgató Tagok.

Az Igazgató Tagoknak Számok, hogy a honni litteratúrát ked
velő Hazafiak az Országnak minden részeiből minél többen meg tisz- 
teltethessenek, és a Magyar Tudós Társaságban minél nagyobb 
érdemeket tehessenek, huszonötre határoztatott az elölülővel együtt, 
kik az Ország négy Rendéiből választatnak.

Ezen Igazgató Tagok Számához tartoznak magok a négy első 
Alkotók, kik a többi liuszon-egy Tagot most először önn-itéletek, és 
tetszések szerint választották, és önnön kinyilatkoztatások szerént 
már Ö Császári Királyi Fő Herczegsége, az Ország Nádora elejbe 
is terjesztették kegyelmes kineveztetés végett. Ennek utánna pedig 
a megholt, vagy akár mi módon kilépett Tagnak helyébe, magok az 
Igazgatók Szabad Voksolás által fognak mást választani, olly mód
dal; hogy ha az első Voksolásban felénél több voksot senki se nyerne: 
ebben az Esetben azon két Tagra, kiknek legtöbb voks jutott, újra 
voksolás rendeltessék, és a ki e kettő közül a másikat csak eggyel 
is meg haladja, Tagnak ismertessék.

Ezen Igazgató Tagok olly jeles Férfiak lesznek, kiket szület- 
ségek, Érdemeik, vagy Vagyonjok olly fényes karba helyeztettek, 
hogy a Társaságnak tett fáradozásaikért semmi megjutalmazást 
nem várnak: nékik a Haza-Szeretet, és a Tudományokból vett Öröm 
elegendő Jutalmúl szolgálván. Kötelesek lesznek ezek az esztendőn- 
kínt egyszer, vagy a Pártfogó kívánván, többször is tartandó Igaz
gató Gyüllésekben meg jelenni; azok tehát, kik akadályoztatván, 
helyes okaikat négy héttel a Gyűllés Ideje előtt az Előlülő által 
bejelentik a Pártfogónak, kitől az elmaradásra engedelmet nyer
hetnek; azok ellenben, kik a gyüllés tellyes számára meg kívántai
nak, a Pártfogó Parancsolatjára meg jelenni tartoznak.
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Tiszteletbéli Tagok.
Ezeknek olly nagy tekintetű Hazafiak, ha bár Igazgató Tagok 

volnának is, választatnak, kik vagy a honni nyelven kiadott írásaik 
által híresek, vagy a haza-nyelvszeretete, védelmezóse, terjesztése 
által magokat érdemesekké tették.

Ezeknek számok a huszonnégyet felül nem haladja, kik a nagy 
gyüllésben a fellyebb leírtt módon a voksok többségével választat
nak, úgy mindazonáltal: hogy az Igazgató Tagok közül Tisztelet- 
béliekké nyóltznál többen ne választathassanak.

Ezeket a Társaság különös Tiszteletben tartja, nagy nevektől 
költsönözvén fénnyeségét, és tekintetét: ugyan azért gyű (léseiben 
hellyel, és voksal fogja meg betsülni. Ezeket a Társaság javának 
előmozdítására serkenti a Haza Szeretete, azon szent tiiz, melly a 
valóban nemes, és nagy lelkeket gyullasztja. Éleszti őket az Öröm
nek azon édes előérzése, hogy a Társaságból a Hazára áradandó 
hasznok nékik is tulajdonittatnak.

Rendes Tagok.
Ezek átallyában a tanúit férfiak rendéből választatnak, kik 

széllyel a Hazában ha szinte hivatalt viselnek is: nem tsak a Magyar 
Nyelvnek belső, és gyökeres, hanem egyéb Tudományoknak, és 
mesterségeknek velős isméretekről nevezetesek, és kiadott munkáik 
által magoknak hírt nevet szereztek, s a Társaságtól méltóknak 
ítéltetnek bizonyos esztendei fizetésre, hogy a köz Ügyben annál 
serényebben munkálódjanak.

A Társaságnak ezen rendű Tagjai, a Titoknokon kívül negy
venkettőre határoztattak, úgy, hogy minden Tudományos Osztályra 
hét hét számláltassék. Ezek közül Pestén, és Budán, s ezen két Vá
rosnak szomszédságában minden osztályból hárman hárman fognak 
lakni; mind azért, mivel több, s terhesebb hivatalokat viselnek, mind 
pedig azért, mivel több szükséges segéd eszközöket használhatnak. 
A többi Tagok, a mennyire lehetséges, az Országnak minden részei
ből választassanak. Ezeket most először az Igazgató Test szabad 
voksolással fogja választani; azután pedig ezeknek választások is a 
Nagy Gyűlésekben, a Tiszteletbéli, és Rendes Tagok által, - a már 
meg határozott mód szerint fog történni.

Rendes Tagoknak kötelességek leszen mindenek előtt a Magyar 
Litteratura előmenetelén munkálkodni. E végből a Pesten Budán, 
és ide közel lakó Tagok a hetenkint tartandó kissebb gyűllésekben 
meg jelenni kötelesek, hanem ha fontos okoknál fogva az Elölülőtől 
elmaradásra engedelmet nyernek, elannyira; hogy a gyűlésnek ta- 
nátskozásai sikeretlenek legyenek, hatsak az Elölülővel együtt ki- 
lentzen, akár a Tiszteletbéli, akár a Rendes Tagok közül jelen nintse- 
nek. Ezen kissebb gyűléseken kívül a Tiszteletbéli, és Rendes Tagok 
mindnyájan esztendőt által leg alább egyszer meg határozott Idő
ben a Társaság köz helyén tartandó nagyobb gyűlésekben meg je
lenni tartoznak, a melly nagyobb gyüllések azonban tizennégy nap
nál tovább nem tartathatnak. Ezekből is csak fontos okoknál fogva, 
az Elölülőnek írott engedelme mellett maradhatnak el a Tagok.
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Kötelességek a Rendes Tagoknak a Jutalom kérdésekre bejött 
feleleteket, niellyek mindég leg alább' is három, akár belső, akár 
külső Taggal e végett fognak közöltetni, szorosan meg ítélni; nem 
kiilömben egyébb magyar nyelven írtt, és kiadott könyveket szor
galmatosán által tekinteni, s a mennyire az Idő, és foglalatosság 
engedi, meg is bírálni, s ítéleteket ezekről is, azokrúl is az Elölülő
nek Írásban béküldeni. Hogy pedig a kiadott munkákkal a Társaság 
Tagjai mennél hamarább meg ismérkedjenek, mindenféle, a magok 
vidékén kiadott múnkáknak, és ezek szerzőinek neveik az Elölülőnek 
hólnaponkint jókor bejelentessenek, hogy a Társaság folyó Iratában 
a Tudományos Jelentések között a Tagokkal közöltethessenek.

A Társaság Titoknoka.
A Rendes Tagok közül az Igazgató, Tiszteletbéli, és Rendes 

Tagok által, a voksoknak többségével választatik a Títoknok illendő 
fizetés mellett, kinek hivatalos kötelességei lesznek:

A Jegyző Könyvet, és a Tudós Társaságnak egyébb Iratait 
legnagyobb gondal öszve írni, és a Levéltárba helyheztetni; nem 
külömben a melléje kirendelt Segédjegyzőre, és írókra felvigyázni.— 
Mind az Igazgató, mind a Tudós Társaságnak nagyobb és kissebb 
gyűlléseiben Előterjesztőji hivatalt viselni.

A Tagokkal, valamint más Tudós férfiakkal levelezni; a juta
lom-kérdésekre beadott feleleteket öszszeszedni, és mind ezeket, mind 
egyébb, a Társaságnak beküldött munkákat az Elölülőnek bemu
tatni, és a Jegyzőkönyvbe iktatni.

Hogy pedig a Titoknok valóban terhes, és számos kötelességei
nek annál szorgalmatosban, és foganatosban megfelelhessen, néki 
más hivatalt viselni nem szabad, és segédjegyző, egyszersmind 
Levéltárnok adatik melléje meghatározott bizonyos fizetéssel; kit a 
Társaság szabad voksokkal éppen úgy választ, mint a Titoknokot.

Levelező Tagok.
A Levelező Tagok közé azon ditséretee szorgalmú Hazafiak 

választatnak, kik hazai nyelven közre botsátott írások által a Tudo
mányokban, s mesterségekben nem tsekély jártasságot mutattak; ha 
teak nyomos okokból a Társaság ezen tisztességre ollyanokat is 
kinevezni szükségesnek nem tartana, kik írásaik által ugyan ma
gokat meg nem külömböztették, de reménységet nyújtanak, hogy 
a Társaságnak hasznára fognak szolgálni. Ezek közé tartoznak a 
tudós világ különbféle részeiből való férfiak is, kik nevezetes mun
káik, de különösen ollyanok által, mellyel a Magyar Nemzetet akár 
mi módon érdeklik, elhiresedtek. Ezeknek számok nem határozta- 
tik meg. Választatnak pedig a Társaságnak nagyobb gyűlléseiben, 
azon a módon, mint a Tiszteletbéli és Rendes Tagok.

Kötelességek lészen: az Ő Lakhelyek közül kijött Magyar Köny
veket a Társasággal mennél hamarább meg ismértetni; azokat, a 
mik az ő szorgalmokra bízattak, leg nagyobb gonddal tellyesíteni, 
s így magokat méltókká tenni, hogy a Rendes Tagok közé számlál-
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tassanak, minthogy ezek Idővel csak a Levelező Rendből válasz
tatnak.

Minden a Társaságnak akármelly Rendbéli Tagjai, magyar 
nyelven Írott, és a Társaság nagy peteétével meg erősített, alább 
példányban adandó Oklevél által vétetnek fel, melly a Pártfogónak, 
Elölülőnek, és Titoknoknak aláírásával erősítetik meg, és a Külsők
nek, valamint azoknak is, kik a Társaság nagyobb gyűlésében meg 
nem jelennek, a Titoknok által meg küldetik, az illyen Társhoz Írott 
különös levél mellett.

A Társaság Tisztviselői.
A Tisztviselők közé számláltatik a Pénztár gondviselője, ki az 

Igazgató Testtül szabad voksolással választatik, és hogy hivatalát 
annál nagyobb kedvvel, és hűséggel viselje, bizonyos fizetést veend; 
ez a Társaságnak vagyonjára minden gondal, és takarékossággal 
ügyelni fog; kiadásokat a nevezetesebb dolgokban az Igazgató Test 
rendeléséből; a csekélyebbekben pedig esztendőnkint öt száz forin
tot pengő pénzben meg nem haladó Summáig magának az Elölülő
nek írott rendelése mellett is tehet; a bevett jövedelmekben, és a 
teendő költségekben olly hűséggel, és egyszerűséggel fog eljárni, 
hogy mind ezekről az Elölülőnek minden Időben Számot adhasson, 
és az esztendőnek lefolytával az egész esztendei jövedelmekrül, és 
kiadásokról, az Igazgató Test gyűlésében, az Elölülőnek számolni 
elmúlhatatlanúl köteleztetik. — Hogy a Pénz-Tár annál nagyobb 
bátorságba helyheztessék, a gondviselő mellé Ellenőr is, (Contra
agens) rendeltetik, ki azt ezzel kettős zár alatt őrizze, a bevételről, 
és kiadásról együtt gondoskodjék; mire nézve mind ketten hivatalok 
jobb folytatására hittel fognak szoríttatni.

Mivel pedig a Társaságnak gazdaságos dolgai néha törvényke
zés alá is kerülhetnek, lészen a Társaságnak Ügyvédője is.

A Titoknoknak a Segéd-Jegyzőn kívül, a Leveleknek tiszta, és 
helyes leírásokra, s egyébb foglalatosságainak könnyebb viselésekre; 
nem különben a Társaság nevében kiadandó Jutalom-kérdésekre 
bejött feleleteknek leiratásokra, segédül adatnak az írók, kiknek 
azonban számokat az Igazgató Test határozza meg, de a választást 
az Előlülő fogja tenni.

A Társaság Cselédei.
Ezekhez járulnak végre a Cselédek, kik a Társaság házi sze

reire vigyázzanak, mindent tisztán tartsanak, s több efféle szolgála
tokat tegyenek. Ezeknek Számokat ismét az Igazgató Test határozza 
meg, kineveztetések pedig az Elölülőtől függ. VI.

VI.
A Társaságnak Közép-helye, és Épületei.

Sok és fontos okokból, hazai Törvény által meg állapíttatott: 
hogy a Tudós Társaságnak állandó helye Szabad Királyi Pestli Vá- 
roseában legyen; Ugyan azért az ezen czélra alkalmatos épületeket 
Idővel a Társaság meg szerzi.
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VII.
A Gyűlések Kende.

A fent említett helyre gyűl öszve a Társaság minden; úgymint: 
kisebb, és nagyobb, Igazgató, és köz gyülléseinek tartására, ki- 
vévén a két holnapig tartó szünnapokat; a helyben lakozó Tagok 
minden héten határozott napon fognak gyűlést tartani, a melly 
kis-gyülésnek neveztetik. Ebben az Elölülőnek távol lettében a Tár
sok közül a hivatalban üdősbik fog előlülni, s leg alább is kilencz 
Tag jelenlétté kívántatik. Itt olvastatnak fel a beküldött értekezé
sek, különösen pedig a Társaság folyóírásában kiadandó megbírá- 
lások, tudományos Jelentések; és így a tudományos közösülés fen 
tartatik.

A nagyobb gyüllést, melly két hétnél tovább nem tart, meg 
előző Napon, a Rendes Tagok magokat az Elölülőnél bejelentik. 
Ennek Ideje az Igazgató Testnek tetszésére hagyatik, úgy, hogy a 
Pártfogónak helybenhagyásával olly idő határoztassék, mellyben 
akármelly vallásbeli tudós Férfiak meg jelenhessenek, ezekben min
denek előtt abban az Esztendőben fel tett jutalom-kérdések, és az 
azokra adott feleletek olvastatnak fel. Melly tudományos pállyán 
a Tiezteletbéli, és Rendes Tagok meg nem jelenhetnek; mindazon
által az illyes munkák kidolgozásától el nem tiltatnak. Ezen felele
tek közítélet alá bosáttatna'k, és a két leg jobbik jutalmazás végett 
az Igazgató Test eleibe terjesztetik. Ha ne talán tsak egy felelet jöne 
is be; s ha bár ez egészen eleget nem tenne is, meg jutalmaztassák; 
mert a fel tett Jutalmaknak Czéljok az, hogy a Hazának fiai hasznos 
munkák Írására serkentessenek. — Jutalom mellett azomban ki 
nyomtatásra a Társaság csak a jelesnek ismért feleletet adja; a 
kinem elégítő felelet pedig kéziratban marad. — Hasonlóképen vizs
gálat alá vétetnek a közelebb múlt Esztendőben kijött minden Ma
gyar Könyvek, akár a Társaság Tagjai, akár más Tüdősök által 
írattak legyen is; mellyek közül a két leg jobbik az Igazgató Test
nek bémutattatik meg jutalmaztatás végett. Hogy pedig a részre
hajlásnak még tsak gyanúja is elkerültessék, különös vigyázat le
gyen arra, hogy a Társak a megjutalmazandó munkák eránt hozott 
Ítéleteiket okokkal támogassák; mellyek a Társaság nevében, a 
kiosztott jutalmaknak mind meg annyi védokai, közrebotsátatnak. 
Továbbá a nyomtatás végett bényújtott kéziratok, mellyek a szer
zőknek szűkölködések miatt ki nem adattak, szorosan meg vizsgál
tatván, az Igazgató Testnek kinyomtatás végett ajánltatnak. Végre 
a fent meg határozott móddal választatnak ezen gyűlésekben a Tár
saságnak Tiszteletbéli, Rendes, és Levelező Tagjai, és a fontosabb 
dolgokról tartatnak tanátskozások.

A leg alább kilentz Tagból álló Igazgató gyüllés esztendőnkínt 
egyszer elmúlhatatlanúl tartatik, de tizennégy napnál tovább együtt 
nem marad. Azomban ha a Pártfogó úgy akarná, az Igazgató Tagok 
többször is össze ülnek. Ezen gyűlésekben a Pénztárnak Állapotjá- 
ról, a fizetésekről, és jutalmakról tanátskoznak; a Jövedelmekről, és 
költségekről a gondviselő által az Elölülőnek beadott számadások 
megvizsgáltatnak; a pénz pedig kamatra adatik, és azoknak, kiket
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a Társaság bizonyos jutalomra méltóknak Ítél, jutalmak rendeltet
nek. — A Társaság pénztáráról, és annak czélerányos előmenete
léről ugyan ezen gyűlés az Országnak Vármegyéit minden eszten
dőnek végével tudósítja, az Ország gyűllése alkalmával pedig a 
pénztár állapotjáról az utóbbi Ország gyűllés ideitől fogva készí
tett feljegyzéseit benyújtja.

Ezen gyűléseket követi esztendőnkínt a Köz Gyűllés, mellyben 
a Társaságnak minden Tagjai részt vehetnek; s mellybe a külsők
nek is engedtetik belépés. Itt olvastatnak fel díszesebb költemények, 
nevezetesebb tárgyú értekezések; a hazai nyelv, tudományosság, és 
a szép mesterségek előmeneteléről való tudósítások. Ezután a meg 
hóit nevezetesebb Tagoknak különösen tudományos érdemeik illendő 
beszéddel magasztaltatnak. Végre az Igazgató Test által már az előtt 
kinek kinek kirendelt jutalmak mennél fényesebben osztatnak ki; 
s hogy a Társaságnak ezen Ünnepe annál ditsőbb legyen, alázatosan 
meg kérettetik a Pártfogó, hogy ezt maga jelenlétiével tündöklőbbé 
tenni méltóztassék.

Ezen utóbbi három gyüllésben, ha az Előlülő meg nem jelen
hetnék, az élőiül őségét az fogja viselni, kit ezzel az Igazgató Test 
illy esetre meg fog tisztelni.

VIII.

A Tudós Társaságnak Pénztára.
A Társaság Pénztára egyedül a már tett, s utóbb a hazafiúi 

buzgóságból, és adakozásból teendő Áldozatokból fog állani, tellyes 
bizodalommal reménylhetvén, hogy a Hazának olly számos nagy 
birtokú fiai, jövedelmeknek egy részét, ennek a köz hasznú Intézet
nek gyarapodására fogják szentelni; annyival inkább: mivel ezen 
Haza díszére tett áldozatok tsak költsönözésnek tekintethetnek; 
minthogy így idővel a nemzeti miveltetés, és polgári szorgalomnak 
gyarapítása által az adomány nem tsekély nyereséggel térend 
viszsza.

Hogy azomban a Társaságnak mostani tőke pénze maga ma
gától nevekedjék: az Esztendei Kamatnak hatod része évenkint a 
tőkepénzhez kaptsoltatik; öt hatod része a Társaság szükségeire 
fordíttatván.

Mivel pedig a Pénztárnak bátorságban tartása a Társaságnak 
egyik fő gondja, és kötelessége: szükséges lészen, hogy az Alkotók 
szándékával meg egyezőleg, a beadott pénz, egyedül tsak a Társa
ságnak kiszabott Czéljaira fordíttassék; hogy továbbá az igazgató 
Tanáts Tagjai, kiket a pénztárnak gondviselése illet, magok a pénz
ből kamatra fel ne vehessenek; hogy különben is kamatra azon fel
tétel alatt adassék, melly Hazánkban az Árvapénzekre nézve meg 
tartatni rendeltetett. Szabad lészen ugyan magoknak az Ajánlóknak 
az ajánlott pénzt meg tartaniok törvényes kamatra, mellyet minden 
Esztendőn lefizetni tartoznak, úgy, hogy ingatlan Javaikat leköte
lezvén, Adós leveleik intabuláltassanak;ha pedig az Idők viszontag
ságai miatt a Tudós Társaság meg szűnnék, az Ajánlók Örökösseik-
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nek, az az ajánlott tőkepénz minden Időközbéli hasznaival, és neve- 
kedésével együtt ellenkezés nélkül vissza adassák.

Hogy tehát az Alkotók Szándéka, és Akaratja mindenkor szen
tül meg tartassék, a Társaság pénztáráról az Igazgató Test úgy fog 
gondoskodni, hogy az ajánlott, és már valóban beadott pénz, most 
és mindenkor az Ajánlónak, vagy a Törvényhatóságnak, melly azt 
az Intézetnek fel állítására, és gyarapítására nyújtotta, neve fel
jegyzése mellett kamatra adatván, a Társaság Jegyző-Könyvébe 
éppen úgy iktattassék.

C) A Magyar Tudós Társaság Rendszabásai.

I.

A Társaság aránya és foglalatosságai.
1. A Magyar Tudós Társaság a tudományok és szép Mestersé

gek minden nemeiben a nemzeti nyelv kimiveltetésén igyekszik 
egyedül.

2. A Hazai nyelvet egész gondal csínosabbá és gazdagabbá 
fogja tenni.

3. Azt mind eredeti munkák dolgozása, mind régi és uj remek 
Írások magyarrá tétele által gyarapítja.

4. E végre bár melly Okleveleket s egy óbb emlékeket és még 
elrejtett kéziratokat felkeresvén, a Tudományok díszére szolgálan- 
dókat közismeretbe hozza.

5. Gondja lószen, hogy a Nemzeti Játékszín, egyik segédje a 
Hazai nyelv kimiveltetésének, jó Darabokban szükséget ne szen
vedjen.

6. Megfejtés végett feladandó kérdések és beküldött feleletek 
megjutalmazása által a Nemzeti Litteraturát elősegélli.

7. A nyomtatásban megjelent Munkákat szoros, de egyenes 
vizsgálat alá veszi, a legjelesebbeket megjutalmazza s bírálásit, va
lamint a Tudományos Hirdetményeket is közre ereszti.

8. A beadandó kéziratokat megvisgálván, ha helybehagyást 
nyernek, tulajdon költségén és hasznára közre bocsájtja; szerzőik
nek pedig illendő jutalmat ád.

9. Tulajdon Évkönyveit Értekezéseivel és Gyűléseinek jelesebb 
munkálkodásaival együtt sajtó alá bocsájtja.

10. A Hazai nyelv természete, külömbözése bővebb megesme- 
rése végett s egyébb tudományos tekintetekre nézve is, ben és a kül
földön utazásokat fog tétetni.

11. A Társak óvni fogják magokat a Vallás és fennálló Ország- 
lásbeli tárgyak feszegetéseitől.

12. Nyomtatásra készített dolgozásaik, valamint minden egyébb 
Munkák a Könyvvizsgáló Hivatal ítélete alá fognak bocsátatni.

Gróf Széchenyi I s tv á n  napló i  I I I .  kötet. 46
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II.

Tagok.
13. A Magyar Tudós Társaság dicsőén uralkodó I. Ferencz 

Királyunknak hatalmas oltalma és legfelsőbb felvigyázása alatt, 
nagy kegyelmű Pártfogóját Jósef Austriai Fő Herczegnek s Ma
gyarország Nádorának Felséges személyében tiszteli, ki annak javát 
és díszét előeegélleni, Jegyzőkönyveit megtekinteni, s Üléseinek mi
dőn azt jónak találandja, jelenléte által fényt adni méltóztatik.

14. A Haza 4 rendei közül Igazgató Tanácsul 25-en választat
nak, kik a Társaság Tőkepénzeire s jövedelmeire ügyelnek.

15. Az Előlülő lakását a szünnapokon kívül Pesten tartja, a 
Társaság üléseiben mindenkor jelen lessz, s annak minden dolgait 
kormányozza.

16. A Tiszteletbeli Tagok öszveséggel 24™ megkülönböztetett 
tekintetben fognak állani, s a Gyűlésekben székek és szavok lessz.

17. A Rendes Tagok, kiknek száma 42öt nem haladhat meg, kö
telességeknek ismerik a Társaság tekintetét s Méltóságát tellyes 
erejekkel s munkásságokkal fenntartani, dolgaikban szorgalommal 
és híven eljárni, a Nemzet várakozásának minél inkább megfelelni, 
hogy mind a Hazai nyelv kimiveltessék, mind a Tudományok és 
Mesterségek a Hon lakosai között könnyebben elterjedhessenek. Azo
kat hat Osztály teszi

1. Philologia
2. Philosophia
3. História
4. Mathesis
5. Törvény
6. Természet Tudomány

Mellyeknek gyarapítására egyenként hét Tag rendeltetik.
18. Gondjaikban osztoznak a meg nem határozott számú Leve

lező Társak, kik a köz ügyet sikeres szorgalommal és készséggel 
segítik elő.

19. A Társaság Titoknokja az Igazgató Tanács és a Tudós Tár
saság Jegyző könyveit szerkeszti, dolgaikat előterjeszti. Levelezései
ket viszi s felvigyáz, hogy a Segéd Jegyző és az írók kötelességeik
ben eljárjanak.

20. A Pénztárnok és Ellenőr a Pénztárra hit alatt ügyelnek, a 
Bevétel és Kiadás felől az Igazgató Tanácsnak szorosan számolnak. 
Az Ügyvéd a Pénztár igazaira vigyáz. III.

III.

Választás.
21. Az Igazgatók, üresség támadván, szabad voksal választanak 

magok közé új Tagot,
22. Az Igazgató Tanács nevez ki Elölülőt kebeléből esztendőn

ként voksaik többsége szerint. A voksok egyenlősége esetében a kér-



FÜ G G ELÉK 723

dés elhatározása a Pártfogóra maradván. Midőn az Elölülőt vala- 
melly történet az Ülésekben megjelenni gátlaná, ugyan ez a Tanács 
nevez ki mást helyében az Igazgató Nagy és köz gyűlésekre. A héti 
Ülésekben annak személlyét a Rendes Tagok legelsőbbike fogja 
viselni.

23. A Tiszteletbeli Tagokat azoknak számokból, kik a Magyar 
Litteraturára és ezen Tudós Társaságra' nézve magokat érdemesekké 
tették a Tiszteletbeli és Rendes Tagok voksai nagyobb száma által 
választják. Az Igazgatók közül azonban e megtiszteltetés csak 
Nyolcnak adathatik.

24. A Tiszteletbeli és Rendes Társak, olly férfiak közül választ- 
nak Rendes Tagokat, hasonlóul voksaik többsége által, kik Magyar 
nyelven irt munkáik s Tudományok által nevet és tekintetet szer
zettének. Ezek közül 18an Pesten és Budán vagy a környékben lak
janak; a többiek 24en az Országnak más s más részeiből neveztes
senek.

25. Levelező Társakul fogadtatnak, kik a Hazában Magyar 
nyelven’ dolgozott írásaik által nevezetesekké lettek, a Külföldről 
pedig, kik annak gyarapításán sikeresen munkálkodtak.

26. Minden Rendbéli Társaknak magyarul szükséges tudni a 
külföldieket kivévén.

27. Titoknok a Rendes Tagok osztályából vétetik, az Igazgató, 
Tisztbeli és Rendes Tagok voksaik által; s annak egyébb hivatalt 
viselni nem szabad.

28. E szerint és ugyan ezek által választatik a Segéd Jegyző, 
ki úgy hozván magával a szükség, a Titoknok Tisztjeit is viseli.

29. Pénztárnokot, Ellenőrt, és Ügyvédet az Igazgató Tanács 
nevez ki, és azok ennek intézetétől függenek.

30. Minden rendbeli Tagok megválasztása titkos voksolással 
olly képpen mennyen véghez, hogy ha előbb a voksok felénél többet 
senki sem nyerne, azok ketten, kiknek voksaik legszámosabbak vol
tak, újabb választás alá terjesztessenek, s Társnak az fogadtassák, 
ki voksaival, ha csak egyben is a másikat felül múlja.

31. írókat és Cselédeket az Elölülő fogad. IV.

IV.

Fizetések és Jutalmak.

32. Az Elölülőnek, Igazgató és Tiszteletbeli Tagoknak méltó
ságaik fénnyé fizetés gyanánt szolgál.

33. Rendes Társak, Titoknok, Segéd Jegyző, Pénztárnok és 
Ellenőr munkájokhoz illendő fizetést vesznek.

34. írók és Cselédek számára szolgálatjaikhoz képest az Igaz
gató Tanács szab bért.

35. A magyar nyelven írt munkák, vagy kérdéseket fejtő érte
kezések írói megnyervén a Tudós Társaság javallását jutalmat 
vesznek, vagy folyó vagy emlékpénzben; melly utóbbik Ö Felsége 
Királyi engedelmével e végre a pénzverő műhelyben fog készítetni.

46*
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36. Tiszteletbeli és Rendes Tagoknak szabad kiadott munkák 
által keresni jutalmat, de illy szándékkal a feltett kérdésekre nem 
felelhetnek.

37. Az Írásban benyújtott dolgozások helybenhagyatván ki- 
nyomtattatnak, Szerzőik pedig érdemlett jutalmat vesznek.

Y.

Gyűlések.

38. A Gyűlések Pest Városában tartatnak.
39. Az Előlülő három héttel elébb hírül adván a Gyűlés napját, 

az Igazgató Tanács rendszerint minden esztendőben egyszer össze
jön; rendkívül pedig valahányszor Ö Cs. Kir. Fő Herczegsége a 
Pártfogó parancsolja.

40. Azon Gyűlés következő esztendőre igazgató Elölülőt választ; 
társakat vészén fel; a helybehagyott írásoknak jutalmat szab; a 
Tudós Társak által legjobbnak Ítélt két Magyar Munkát meg koro
názza; a kiadandó kéziratok és utazások eránt végez; a Pénztár felől 
tanácskozik; a Bevételre és Kiadásra nézve szorosan számot vészen; 
a pénztár állapotjáról és a Társaság czélarányos előmeneteléről a 
Vármegyéket esztendőnként, a Karokat és Rendeket pedig az Or
szág Gyűlése alkalmával tudósítja.

41. A végzésekben, hogy sikerek legyen legalább kilencz Tagnak 
kell részt venni.

42. Az Elölülő által bizonyos napra kirendelt heti vagy kisebb 
Gyűlésben a Helybéli Rendes Tagok jelen lesznek; gátoltatások ese
tében magokat az Elölülőnél mentvén ki. A Tiszteletbeli és vidéki 
Rendes Tagok ezen Gyűlésekben megjelenhetnek.

43. Ezekben a tudományos Tudósítások és a Társak értekezéseik 
felolvastatnak; a beküldött munkákra nézve az illető osztályból 
három bírálók rendeltetnek; a kérdések megfejtései hasonló módon 
megitéltetnek; a nyomtatás alá bocsátandó Tudományos újság Le
velek és a Társaság Évkönyveinek tartalmaik kiválasztatnak, vége
zetre a tudományos Levelezések elintéztetnek.

44. Hogy ezen Gyűlések végzéseinek ereje legyen, legalább 
kilencz társak jelenléte kívántatik.

45. Az Elölülő által három héttel előbb kihirdetendő s 14 nap
nál tovább nem tartandó esztendei Nagy Gyűléseken minden ren
des Tagok jelen lesznek, kivévén azokat, kik az Elölülőtől tete
mes okoknál fogva kimaradásokra engedelmet nyertek. Itt a Tisz
teletbeli Tagok voksal, a Levelezők ellenben a nélkül jelen lehetnek.

46. Ezen Gyűlésekben választatnak a Tiszteletbeli Rendes és 
Levelező Tagok; a kiadott Munkák, a Kéziratok és a megfejtett 
Kéi'dések által Litteraturánkban jelessekké lett férfiaknak jutal
mak osztatnak; s a következő esztendőre kérdések tétetnek fel.

47. A gyülölség és a kedvezés minden gyanújának elhárítá
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sóra a Társak ítéleteiket a jutalmak elhatározásában okokkal tá
mogatják.

48. A Nagy Gyűlések után tartandó esztendei közgyűléseken 
az Igazgatók és minden Rendű Társak megjelennek; szabad lévén 
a bemenetel másoknak is. Ö Cs. Kir. Fő Herczegsége a Pártfogó 
mindenkor különösen megkéretik, hogy azokat kegyes jelenléte 
által diszesíteni méltóztassék.

49. A Gyűlésekben az Elölülő és minden rendű új Tagok ki- 
hirdettetnek, a nevezetesebb értekezések s a szép Litteratura 
művei, a Hazai nyelv, Tudományok esztendei gyarapodása elé- 
rnutattatik, az elhunyt Tagok emlékezete megtiszteltetik, a Társak 
voksai által megkoronázott két legjobb munka, és a kitett kér
désekre bejött két legjobb felelet íróinak a jutalmak által adatnak.

50. Az Ülések viselt dolgait a Titoknok, vagy annak képvise
lője a Jegyzőkönyvbe iktatja, melly a Felséges Pártfogónak bé- 
mutattatik; az uj Tagoknak Diplomájokat a Pártfogó és Elölülő 
után maga is aláírja és kiadja.

51. A Társaságnak két hónapi szűn idő engedtetik.

VI.

. Pénztár.

52. A Társaság Pénztára valamint nagy lelkű Hazafiak áldo
zataiból eredeti, úgy ezután is illy adakozásokbul várja főkép
pen öregbedését.

53. Az Elölülő azt gyakrabban véletlenül is megvisgálván, 
épségében fenntartani igyekszik.

54. A Jövedelem hatod része a Tőkepénz nevelésére fordítatik.
55. Az Ajánlóknak a Tőkepénzt magoknál megtartani szabad, 

úgy mind azáltal, hogy az a Törvények értelmében bátorságban 
helyheztetvén, törvényes kamatja pontosan fizettessék.

56. A Pénztárba behozott Tőkepénzek hasonló feltételek mel
lett adatván ki, az Alkotók szándékjaikhoz képest külön számo
lás alatt vitetnek.

57. Az Igazgatók a Társaság Tőkepénzeiböl kölcsön nem 
vehetnek.

d) Javallat
miként lehet a Magyar Tudós Társaságot mostani jövedelmé

hez képpest mindjárt fel állítani?

Megvisgáltatván a Magyar Nyelv virágoztatására a múlt 
1825, 1826, és 1827ikbéii Ország Gyüllés folyta alatt tett ajánlások
ról szólló Kötelező-Levelek, az tetszett ki azokból, hogy a Magyar 
Nyelvnek nagyobb divatba hozatala végett; az áldozatok két felé 
irányoztattak. Némellyek ugyan is, egyenesen, és csupán Magyar 
Tudós Társaság fel állítására szánták adományaikat, mások arra
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is, de a mellett a nyelvnek Iskolában leendő tanítása által való 
terjesztésére is nyilatkoztatták ki akaratjokat. Külön veszi annál 
fog’va ezen Küldöttség, a Magyar Tudós Társaság fel állításához 
gyűlt Áldozatok Summájit a nyelv terjesztése végett adattaktól, 
s azokhoz képpest kívánja szabni első meg indítását, hogy leg 
alább addig is, még a több helyekről reménylett Segedelmek 
által öszve gyűlendő nagyobb Fundus, az Alap-Intézetben elő
adott egész ki terjedésében állíthatná-elé a Társaságot, egy 
részben tüstént munkálkodásaihoz foghasson, és így az eiránta 
hozott Törvény parancsolatja, és Alkotójinak kívánsága tellyese- 
dést lásson. Hogy pedig, egyedül a Magyar Tudós Társaság Tőke 
pénze, a mihez képest minden kiadásokat most eleinte mérsékleni 
kell, tisztán ki tessék, az Alkotók ajánlásai így következnek:

1. A Magyar Tudós Társaság Tőke-pénze 
1828ban Aprilis 2dn.

Pengő Pénzben

1. Jósef Ö Császári Királyi Fő Herczegsége Ma
gyar Ország Nádor Ispánya ad o tt...................

2. Gróf Széchenyi I s tv á n y ......................................
3. Vay Ábrahám.........................................................
4. Gróf Andrássy György . . . . . . . . .
5. Gróf Károlyi György . ......................................
6. Gróf Battyányi János...........................................
7. Gróf Esterházy M ih á ly ......................................
8. Iffiabb Gróf Esterházy K á r o l y .......................
9. Gróf Széchényi P á l ...............................................

10. Gróf Festetics L á sz ló ...........................................
11. Iusth G á b o r ....................... ................................

10 .000. 
60 000. 
8.000. 

10 .000. 
40 000. 
10. 000. 
10 000. 
10.000. 

10 .000. 

10.000 . 
1.000.

12. Inkey Imre ..............................................................
13. Gróf Teleky Jósef és T e s tv é r e i.......................
14. Szepesy Szabó I s t v á n y ......................................
15. Herczeg Battyányi F ü l ö p .................................
16. Gróf Cziráky Antal...............................................
17. Gróf Keglevits J á n o s ..........................................
18. Kopáchy Jósef Veszprémi P ü sp ök ...................
19. Pápay Sámuel........................................................
20. Báró Zay K a r o l y ...............................................
21. Báró Mandl K á r o l y ...........................................
22. Néhai Sándor Istvány hagyománya . . . .
23. Jankovics Miklós adott a Küldöttség dolgozása

a l a t t .......................................................................
Mind öszve . . .

1.000.
5.000. 

500.
40.000.
3.000.
4.000.
1.000. 

1.000. 
1.000. 

1.000.

10000.

1. 000.

248 200.

Az a jegyzés fordul még itten elé, hogy Gróf Telekiek, és 
Gróf Festetits László a Magyar Tudós Társasághoz olly móddal 
tsatlották ajánlásaikat, hogy a  Gróf Telekiek 5000. ftyának eszten- 
dőnkint való 300. forint Kamatja az általok a Tudós Társaság
nak ajándékozott Könyvtár Őrzője fizetésére fordítassék; Gróf
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Festetits László pedig az említett 10.000 forintnak esztendei 600. 
forint Kamatját, egy a Mathematikai Osztályban különösen Hadi 
Tudományok közül dolgozó Tagnak rendelte, a minél fogva a 
fentebb kiszámolt 248.200. forintokból — 15.000. forint lehúzattat- 
ván, Kamatot hozó, s egyenesen a Társaság Igazgató Tanátea 
elrendelései alatt leendő Summa 233.200 forint marad.

Melly 233.200. forintból álló tőkepénz Kamatja esztendőnkint 
száztól hat forintjával 13.992. forintot tészen, s ezen Kamathoz 
számlálván még azon 400. ftot pengőben, mellyet haláláig eszten
dőnkint Gróf Pállfy Ferentz ajánlott, mind öszve az esztendei 
Jövedelem 14.392. forintra megyen.

Minthogy azonban ezen 14.392. forintból álló Bevételnek egy 
hatod része, úgymint 2398. forint 40. az Alkotók elintézése sze
rint esztendőnkint a Tökepénzhez fog, annak nevelése végett 
tsatoltatni; esztendei Jövedelem a Társaság számára 11.998. forin
tokból, 20 xból fogna állani, de mivel a Gróf Telekiek 5000. ínak 
esztendei 300. s Gróf Festetits László 10.000. fból álló ajánlásának 
hasonlókép esztendei 600. ftból álló Kamatja teák ugyan a Tudós 
Társaság két rendes Tagjának fizetésére fordítható, és hatod 
részben csorbúlást nem szenved, ezen együvé vett 900. forint 
a fent említett 11.998. forint, s 20. xnyi Summához számláltatván 
a Tudós Társaság leg első esztendejében fizetéseit 12.893. ftal és
20. xral kezdheti.

II. A most elejintén kinevezendő Tagok Száma.

Nyilván következik az elöladattakból, hogy annyira, mint a 
fellyebb előterjesztett Alap-Intézet tartja, a Tudós Társaság eleinte 
ki nem terjeszkedhetik. Ugyan azért az egész Tudós Társasághoz 
tartozó, s az Alap-Intézetben meg állapított Tagok közül most 
kezdetben tellyes számmal tsak az Igazgatók, a Tiszteletbéli, és 
Levelező Tagok neveztetnek ki, a 42°re határozott rendes dolgozó 
Tagok helyett pedig, a Titoknokon kívül tsupán 27. olly móddal 
azonban, hogy ezek között mind a hat osztályból valók legyenek, 
és ennél fogva az említett Tudományos Osztályok tüstént Mun
kálkodásaikhoz fogjanak. Ezen 27. rendes dolgozó Tagok közül 
Helybeliek, vagy is Pesten, Budán s e két Város környékében 
lakók 13. lésznek, vidékiek vagy az ország külömbféle tájain lako- 
zók pedig 14en e következő rendes fel osztással:

Helybéli Rendes Tagok.

1. A Nyelv Tudományok osztályához tartozni fog .' 3.
2. A Phylosophiaihoz.....................................................2.
3. A Történet írá sa ih oz .................................................2,
4. A Mathematieaihoz..................................................... 2.
5. A Törvény Tudományaihoz.....................................2.
6. A Természeti Tudományokhoz................................2.

13. Tag.
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Vidéki Rendes Tagok.
1· A Nyelv Tudományok Osztályához választatnak . 4.
2. A Phylosophiaihoz......................................................... 2.
3. A Történet írásaihoz.....................................................2.
4. A Mathematicaihoz.........................................................2.
5. A Törvény Tudományaihoz........................................2.
6. A Természet Tudományokhoz....................................... 2.

14. Tagok.
Fizetésbe azonban ezen 27. Rendes Tag közül, most eleinte 

mind a helybeliek, mind a vidékiek köztt tsak hatan, hatan, és 
így mind össze tizenketten léphetnek, a többiek majd akkor, mi
dőn a Tőke-pénzek szaporodván, a Kamatok is növekednek s 
fizetségekké válhatnak. Mind fizetségben lévén később, a mint 
minél elébb reményleni lehet, az említett 27. Tag, akkor ismét 
annyi neveztetik hozzájok, a hánynak fizetése járhat, hogy így 
lassankint a negyvenkettő száma kiteljék.

Még ezen kívül, továbbá hasonlóképpen azon okból, mivel 
az eddig gyűlt Fundus, a fent eléadott Alap-Intézet szerint teendő 
költségeket meg nem bírja, e következő megszorítások elkerül
hetetlenek.

1. A Titoknok számára olyan fizetést, a milyent hivatala, ha 
egészen külön vétetődnék, meg kívánna, még most adni nem lehet. 
Eleinte annál fogva más hivatalbéli is választathatik arra, tsak 
hogy annak hivatala ezzel könnyen össze férjen.

2. íróknak se szakasztathatván még ki fizetés, azok dolgait 
a Titoknok, és a Segéd Jegyző igazítják el.

3. így  nem jut eleinte a Társaság Ügyvédjének is fizetés, de 
biztat a remény, hogy addig az Ügyvédek közül nemes Indulaté 
valamellyik Jutalom kívánása nélkül is magára válalná, midőn 
kellene azon terhet, a mint hogy a Kiküldöttség Tagja Vitkovits 
Mihály önyként ajánlotta erre készségét.

4. Szolgát a Társaság most kezdetben tsak egyet tart.
5. Jutalom eleinte csak egy eredeti magyar munkának jár; 

valamint a Társaság
6. Esztendőnkint kérdést a Tudományok Osztályaiból fel 

váltva kettőnél többet nem tészen fel, s mindenik osztály csak 
egy-egy pálya-írást koronáz meg jutalmával.

7. Szállás fogadása közül a gazdálkodás arra int, hogy eleinte 
az is tsak a múlhatatlan szükségre szoríttassék. A többiről a Tár
saság más úton gosdoskodik.

8. Az Ellen-Őr hivatalát míg illendő fizetésére pénz gyűl, a 
Segéd-Jegyző tellyesítse.

III. A Titoknok, és a Tizenkét Rendes Tag fizetése, és egyébb
Költségek.

A Magyar Tudós Társaságnak, a fellyebb eléadott Tőkepén
zekből esztendőnkint mostan 12.893. forint s 20. xnyi Jövedelme 
lévén, fizetéseit és egyéb költségeit kezdetben ekképen osztja fel:
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A. A Tudós Társasághoz tartozók fizetései.
P engő  Pénz.

1. A Titoknok fizetése esztendőnkint........................
2. Hat Helybeli Rendes Tagé, még pedig

a) A Mathematical Osztályban Gróf Festetics
László elrendelése szerint.................................

b) A Gróf Telekiek által a Társaságnak aján
dékozott könyvtár őrzőjének, ugyan azon 
Grófok elintézése szerint 300. for. a Társaság 
Kaszájából mint valamellyik Osztályhoz tar
tozandó Rendes Tagnak 400. és így mind öszve

c) A többi helybeli 4 Rendes Tagnak, egynek
egynek 500. forint járván, mind öszve . . .

3. Hat vidéki Rendes Tag fizetése, mindenikét
300. ttokkal számítván, mind ö s z v e ...................

4. A Titoknok mellé kinevezendő Segéd Jegyzőnek
5. Pénztárnok f iz e té s e ...............................................
6. A Társaság Ülései helyén lakó szolgának . .

800. for. 

600. »

700. »

2.000. »

1.800. »
200. NB. 400. 
300. NB. 500. 
150. for.

B. Jutalmakra ád a Tudós Társaság esztendőnkint.
1. Azon nyomtatásban kijött eredeti magyar Munka 

megjutalmazására, mellyet a Társaság leg haszno
sabbnak, s lelkesebbnek talál, 200 darab aranyat,
melly tesz..................................................................  900. »

2. Két Jutalom kérdés leg jobb megfejtésére, min- 
deniket 100. aranyával vévén, 200. darab aranyat,
melly tesz ............................ .....................................  900. »

C. Nyomtatásra és Utazásra.
1. A Tudós Társaság munkái, és az íróktól be

érkezett kéz-iratok kinyom tatására...................  2.000. »
2. Tudományos U tazásokra...................................... 500. »

D. Elegyes Költségek. *■
1. A Társaság Üléseinek tarthatása végett foga

dandó Szálás b é r e ...............................................
2. Az azon Szállás elkészítésére, fentartására, s a

benne leendő eszközök ig a z ítá sá r a ...................
3. Posta Pénz ..............................................................
4. Előre nem látott költségekre fenn hagyatik . .

Melly Kiadások mind öszvességgel mennek . . .

800. »

200. »

200. »

843. f 20. X
12.893. f  20. X

Hogy pedig Idő folytával a Tudós Társaság a maga kívánt 
körét minél elébb bétölthesse, s a köz Jóra dísszel, és haszonnal 
nyomról nyomra minél több jeles Tagok által munkálkodhassék, 
elő számlált Tőke-pénzeinek nevelése a nemesebb tüzet tápláló 
keblű Hazafiak Indulatjába ajánltatik.
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13.
Bitnicz Lajos: „1828-ban Pestre, a m. tud. társaság 
alaprajzának kidolgozására tett utazásom naplója4".1

Március 6-dikán, 1828-ban, délután megindultam s a kissé ziva
taros időben este hat órakor Sitkére értem, a jószívű Pintér Mihály 
plébános úrhoz, honnan másnap reggel az erősen fúvó s a földet 
csonttá fagyasztó éjszaki szélben délre Pápára, a este hét órakor 
Városlődre értem. Innen március 8-dikán Veszprémen át útamat 
Palotára folytattam, hol ebédelés közben egy hazaszabadult cimbal
mos barna katona a Rákóczi nótájával igyekezett mulattatni, kinek 
is eleget tévén, útnak indultam s este Fehérváron megszálltam, hol 
egy nyomorú fogadóban: a ,,Hal“-ná] elég roszúl fogadtak. Másnap 
Martonvásáron át, mintegy hatodfél órakor délután Pestre értem, 
és mivel Perger üvegkereskedő, kihez ajánló levelem volt, szállást 
nem adhatott, a „Fehér hattyú“ fogadóba szálltam, s hogy inegjöt- 
tömet legalább valakivel tudassam, azonnal Vass professzor úrhoz 
mentem.1 2

Március 10-kén reggel fölkerestem 'Szalay Imre professzor urat, 
kivel Horvát Endre plébános és Guzinics Izidor professzor deputá- 
tus-társaimat mentem fölkeresni, kikkel azonban ezúttal nem talál
kozhatván, szállásomról, melyet Pest városa ingyen adott a deputátu- 
soknak, szorgoskodtam, jelentvén magamat a városháznál. D. u. 
Szalay úrnál bevártam Horvát Endre és Guzmics urakat, kik barát
ságosan fogadtak s Szemere Pálhoz vezettek. Szemere helyett itt 
Kazinczyt találtuk, ki engemet különös tisztelkedéssel és munkám 
említésével fogadott. Szemere megérkezte után mindannyian Hor
vát Endre és Guzmics urak közös szállására mentünk, hol az öreg, 
de tüzes Kazinczy a németek ellen egyre boszúságát s anyjának e 
mondását: „jó ember a német, jó, csak1 akaszszák föl!“ emlegetvén, 
különféle tárgyakról beszólt, névszerint Hajnóczi3 barátjáról, ki 
II. Leopold alatt fődirektorrá lett, e fejedelemnél volt tulajdon 
audientiájáról, Hajnóczi behatásáról Robespierre elvesztőre, továbbá 
Martinovics és Fessler professzorokról, s az elsőt fekete lelkű em
bernek festette. Különös vylt, hogy sem most, sem egyéb ily alka
lommal, soha sem beszélt saját fogságáról, sőt azonnal félbeszakító 
a beszédet, ha arról kellene szólnia.

1 Közölte Lipp Vilmos a F ő v á r o s i  L a p o k  1871. évi 192. és 193. számában. 
Bitnicz Lajos (1790—1871) akkor a szombathelyi lyceumban a math, és a ma
gyar nyelv tanára, 1830-ban a Μ. T. Társaság rendes, majd tiszt, tagja lett. 
I r t  mathematikai, filozófiai és magyar ir. és nyelv, müveket és értekezéseket.

2 Vass László (1780—1842) a pesti egyetemen az egyháztörténet tanára, 
1832-ben a Μ. T. Társaság tiszt, tagja.

Szalay Imre (1787—1848) a pesti egy. theol. tanára, 1831-től lev., majd 
rendes, később tiszteleti tag.

3 Hajnóczi József (1750—1795) a magyar jakobinusok tagja. A budai ka
mara főtitkárává 1792-ben nem II. Lipót, hanem I. Ferenc nevezte ki. Robespierre 
francia jakobinusra való hatását nem tudtam megállapítani.

Martinovics Ignác (1755—,1795) a magyar jakobinusok vezére és Fessler 
Ignác történetíró a lembergi egyetemen voltak tanárok.
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Március 11-dikén délután Szemeréhez mentem, kinél találtam 
Kövi professzor és Vitkovics ügyvéd urakat, eddig általam nem 
ismerteket, és superintendens Kis urat. Ezekkel s a később érke
zett superintendens Budai és Éréséi professzor urakkal gróf De- 
sewffy József úrhoz mentünk, hol többen összegyűlvén, arról 
tanácskoztunk: miképp tiszteljük meg kinevezett elnökünket, gr. Te
leki Józsefet1? Szónoknak e végett gr. Dessewffy választatván, előre 
készített beszédét mind nekünk, mind a későbben érkezett Horvát 
János püspöknek fölolvasta. Ezzel gr. Telekihez mentünk, ki ben
nünket kezét nadrágzsebében tartva fogadott és úgy is eresztett el. 
Horvát püspök ide nem jött el, mert nem tetszett neki, hogy őt 
nem választották szónoknak; azért Horvát Endrét, Guzmiesot és 
engemet Fejér prépost mutatott be az elnöknek.

Március 12-dikén d. u. öt órakor konferenciát tartottunk gr. 
Dessewffynél, hol tudtunkra adatott, hogy másnap reggel a deputa- 
tió Ö Főheroegségénél, a nádornál fog tisztelkedni. Innen hazatér
vén, jelentést vettem, hogy új szállásom készen van, azért is porté
kámat a gránátos-utcai Pistori-házból áthordattam a fehér hajó- 
utcába, a „fekete medvéhez,“ hol háziasszonyom egy jó özvegy 
görögné volt, ki kérésemre még a böjti eledel főzését is magára 
vállalta.

Március 13-dikán reggeli kilenc órakor gr. Telekinél összejött 
az egész deputatió, honnan kocsikon (én Vitkovics úrral) átment 
Budára, a nádort megtisztelendő. Gr. Teleki itt szépen szólt latinúl, 
és a nádor is ugyanúgy felelt. Gr. Telekinek a keze itt is a nad
rághoz nyúlt. D. u. öt órakor gr. Telekinél összejöttünk és együtt 
— kivéve az ezt előre elvégzett Horvát püspök és Fejér prépost 
urakat — a gr. Széchenyi Istvánnál összegyűlt négy első alapítót 
tiszteltük meg. Széchenyi egy tüzes beszéddel válaszolt. Este Vit- 
kovicshoz mentem, hol Vay kamarás, Kisfaludy Sándor, Kis super
intendens, Horvát Endre, Kazinczy, Guzmies és Szemere urak tár
saságában jó bor mellett vígan mulattunk és okoskodtunk. Ekkor 
emlité nekem Kisfaludy Sándor úr, hogy Kazinczyval nem a leg
barátságosabban áll. Másnap megnéztem Budán az universitás typo- 
graphiáját, s meglátogattam Döbrenteit, kinél többekkel megismer
kedtem, névszerint Beszédes József (nomen et omen habet) fehér
vári földmérővel, ki igen sokat s némely jót beszélt.

Március 15-dikén reggel Rudnai prímásnál s Kopácsi veszprémi 
püspöknél tisztelkedtünk, Fejér prépost vezérlete alatt. Rudnai egész 
pompában fogadott bennünket s latinul ezt mondá tréfából: „Inclyta 
haec deputatió fere similis est sagenae missae in mare, sed omnes 
sumus patriotae “ Ezt azért, mert mindenféle ember volt a deputa- 
tióban. Délután — ismét Fejér vezérlete alatt — gróf Cziráky ő 
exoellentiájához mentünk, ki a neologusoknak intést adott. Ezt Ka
zinczy igen fájlalta. Innen Horvát püspökhöz mentünk és azzal 
együtt a „curiaba,“ első gyűlésre d. u. öt órakor. Az elnök beszéd
del nyitá meg az ülést, mire Horvát püspök válaszolt; aztán Hor
váth István urat jegyzőnek nevezte ki; végre pedig a tanácskozá
sok rendje állapíttatott meg. 16-kán délután öt órakor összeülvén 
a választmány, először a jegyzőkönyv olvastatott, és miután gr.
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Dessewffynek azon indítványa, hogy herceg Batthyánynak is külö
nös köszönetét nyilatkoztasson a választmány, elmellőztetett volna, 
vitatás alá vétetett az alapítóktól az országgyűlés elé adott alap
rajz pontonkint, s az első és második cikkely harmadik pontjáig 
elvégeztetett, s megváltoztatván a bevezetést s egyéb pontokban is 
némely változtatásokat tévén, az ülés nyolc óra után eloszlott. 
17-kén hasonlóan esti öt órakor ült össze a választmány. De e napon 
csak kevés pontot vett vizsgálat alá, mivel Budán magyar színjáték 
adatott, melyre meg volt híva. Engem Jankovics Miklós úr barát
ságosan magához hitt és ritkaságait — ámbár csak futólag — meg
mutogatta.

Március 18-dikán átmentem Budára Virág Benedekhez. Hosz- 
szas kopogtatás után csakugyan elvette a dorongot folyosója ajta
jától s bebocsátott. Előttem állott a jó öreg, magyar kék nadrágban, 
rongyos porköpenyben, fején szőrből kötött vörös sipkával, s nevem 
említése után igen barátságosan fogadott. Szilasit1 és engem meg
dicsért. hogy dolgozásunkkal szép példát adtunk, biztatott az elkez
dett pálya folytatására, Derham physico-theologiájának előszavát 
ajánlotta a magyar literatura története miatt, nemkülönben Molnár 
Albert szókönyvét; szót ejtett Vencel cseh királynak Pretzer1 2 által 
irt életéről is, melyben Nepomuki Jánosról föl világosi tás adatik. 
Az „éne“ szót nem „lény,“ hanem „lőny“ szóval javalta. Most „Ma
gyar Lant“-ját írja s „Magyar Századjaidnak folytatását is igéré. 
Szobájában egy pár rongyos széken, egy ágyon, egy asztalon s 
nehány könyvön kívül semmi. Ebéden a veszprémi püspöknél vol
tam, ki jelenté, hogy ezentúl gymnáziumból vesz föl megyéjébe 
növendékeket, és azokat hozzánk (Szombathelyre) küldi philoso- 
phiára. A mai ülésben nevezetes vita volt a fölött, hogy a tagok 
honnan választassanak. Fejér, Schedius és Horváth István erősen 
vitatták, hogy többnyire pesti lakosok legyenek a dolgozó tagok. 
Ez az idegeneknek, kivált Vay Ábrahámnak, nem tetszett. Sőt Kis
faludy Sándor azt mondá, hogy ha a dolgozó tagok csak pestiek 
lesznek, ő maga fog oppositiót kezdeni. Erre csakugyan megállapit- 
tatott, hogy Pesten tizennyolcán lakjanak.

Március 19-kén Fejér úrnál ebédeltem, Horvát püspök, Dres- 
mitzer fődirektor, Zsidó3 ügyvéd, Horvát Endre és Guzmics urak
kal. Horvát itt a jottisták ellen kelt ki, s állitá, hogy hatván régi 
könyvben „j“ betűt nem talált. Beszélgetés közben azt is mondá a 
püspök úr, hogy egy francia tiszt ellen antipathiája volt, mire Dres- 
mitzer tréfásan válaszolá: „annak tehát öt „j“ volt homlokán.“ 
E napi ülésben hosszú vitatás volt a recensiókról és jutalomkérdé
sekről. Aztán dolgunk liamaritása végett az elnök kinevezte Fejér,

1 Szüasy János (1795—1859) a pesti egyetem theol. tanára. 1827-ben adta 
ki A nevelés tudománya c. művét.

Derham Vilmos (1659—1735) angol bölcsész műve (Physico-Theology) 
1711-ben jelent meg.

2 Pelzel, Pranz Maria: Lebensgeschichte des röm. und böhm. Königs 
Wenzeslaw, 1788.

3 Dreschmitzer József a győri tankerület kir. főigazgatója és győri kanonok.
Sidó József pesti ügyvéd.
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Kis, Schedius, Kövi és Bitnicz urakat, hogy a végzéseket stylusba 
szedjék. 20-dikán az elnök úrnál ebédeltem, Horvát püspök és Fejér 
prépost úrral s másokkal, s onnan azonnal gyűlésre mentünk, hol a 
tiszteletbeli tagokról hosszú vita kerekedett.

Márc. 21-kén bérlett kocsin — Horvát Endre és Guzmics urak
kal — Budára mentem Döbrenteihez, kitől e két úr elment Kis Ká
roly hadnagyhoz s ezzel együtt tért vissza. Ekkor Döbrentei a jam- 
busokról szólt s a görög schémákat szabadokkal kívánta fölváltani, 
de úgy, hogy a jambus mindig csak tiz szótagból álljon. Innen mind
nyájan elmentünk Virág Benedek köszöntésére. Visszatérvén Pestre, 
Döbrentei bevezetett bennünket a kaszinóba, megmutatta ennek csi
nosan bútorozott szobáit, s említé, hogy hatezer váltó forintot 
fizet házbért. Azután Horváth Istvánhoz mentem a jegyzőkönyv át
vétele végett, ki a magyarok eredetéről készített kéziratait s nagy 
könyvtárát mutogatta, s ez utolsót már 65,000 váltófrtra becsülte. 
A mai gyűlésben heves vetekedés támadt a jutalomkérdósek és a leg
jobb münkák felől, s végeztetett, hogy a társaság tiszteletbeli és dol
gozó (rendes) tagjai az elsőkre ne felelhessenek, de a másodiknak ki
tett jutalmat elnyerhessék.

Március 22-kén reggel Fejérnél összegyűlvén a dolgozást rendbe 
szedő választmány, tanácskoztunk az ügy elintézéséről, mikor Sche
dius úr a tiszta latin nyelvet igen sürgette és princípiumokat Ígért 
e végre; de ezek elmaradtak. Este ismét ülés volt, melyben a föl
adott alaprajzon egészen átestünk. Az alapítók fölszámlálván a jöve
delmet, megrendelték előre a fizetést. A pestiek ezt keveselték, név- 
szerint Vitkovics. Jankovics magányosan nekem azt mondá, hogy 
Desez franeziának állítása szerint: a társaság csak „consistorium 
calvinistarum“ lesz.1

Március 20-kán reggel Fejérnél dolgoztunk. Ebédre Fáy And
ráshoz mentem, ki szépen fogadott. Jelen voltak: gróf Dessewffy, 
Vay Ábrahám, Benyovszky Péter, Kisfaludy Sándor és Károly, Ka
zinczy, Szemere, Budai superintendens, Erosey, Szatmáry ágens, 
Domby ügyvéd, Kovács Mihály és Forgó orvosok.* Vitkovics és Vö
rösmarty. Itt a beszélgetés különféle tárgyakról folyt. A belletris- 
ták haragudtak az akadémiára, hogy benne merő verselők nem lesz
nek; a katholikusok pedig attól tartanak, hogy merő kálvinisták
ból fog állani. Rósz kilátás; de mit várhatni egyebet az ellenkező 
érdektől izgatott részekből álló testülettől, mikor nem minden egyes 
tagját eleveníti hazaszereteti Ercseyvei külön sokat beszélgettem 
a philosophiáról. Este Horvát Endréhez menvén, ott találtam Hor
váth István urat, ki a nádornak és Jankovicsnak esetét beszélte el, 
hogy tudniillik a nádor szerette volna Jankovics gyűjteményét meg
nézni, de azt kívánta, hogy Jankovics maga hívja meg. Jankovics 
ezt tenni vonakodott, azért Horváth István úr megszólitá feleségét, 
ki férjét csakugyan rávette, hogy hirtelenében rendbe szedve gyűj
teményét, a nádort megtekintésére elhíjja. Említett aztán egy pár

1 Valószínűleg Deséze, Romain (1748—1828) híres párizsi ügyvéd.
* Benyovszky Péter pesti ügyvéd, Szathmáry József ágens a helytartó

tanácsnál, Domby Márton pesti ügyvéd, Kovács Mihály pesti orvos és Forgó 
György pestmegyei főorvos, mindketten később a M. T. Társaság levelező tagjai.
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vonást néhai Schwartner1 professzor életéből, ki Wiegand könyv
árust egy tiltott könyvnek kihizelkedéseért és Koppi professzort 
értekezése miatt (a Crouyakról, mint Árpád-utódokról) kelepcébe 
ejtette. Végre átment tulajdon állításaira a magyarok eredetéről, 
s azokat, melyeket „Rajzolataidban mondott, magyarázgatta; külö
nösen kimutatta, mennyi sok magyar szó van a görög és latin nyelv
ben, s mindezt oly tűzzel, hogy az ember kísérteibe jött, minden 
szavát igazságnak venni. Ezen s a következő két napon gyűlés nem 
volt, hanem 24-kén délután négy órakor Fejérnél az alválasztmány 
ült össze s dolgát elvégezte, mikor ezen űr eleget akadékoskodott. 
Többi időmet részint látogatók elfogadásával, részint a színházban 
töltöttem.

Március 26-kán reggel Fejérnél fölolvastam dolgozásomat, e 
onnan gr. Dessewffyhez mentem s munkámból egy nyomtatványt 
adtam neki, ki engem kegyesen fogadott, „Hygeához“ irt ódáját 
előttem fölolvasta, nemkülönben verseinek kiadásáról szóló jelenté
sét és az 1825-diki országgyűlésen követtársaihoz intézett verseit, s 
végre azt kívánta, hogy neki ajándékozott könyvembe nevemet ma
gam írjam be, a mit megtettem. Az esteli öt órakor kezdődött gyű
lésben, a jegyzőkönyv fölolvasása után, hozzáfogtam az általam 
készült latin alaprajz fölolvaeásához, mikor a három kálvinista — 
Budai, Ercsey és Kövi — mintha összeesküdtek volna, dolgozásom
ban a latin hibákat rostálgatták. így járt velük Guzinics is, ki a 
latin dolgozatot magyarra fordította. Ercsey kérte, hogy az alap
rajz se egyik, se másik beszédejtéssel ne irassék; de haszontalanul, 
mert a dunai győzött. Ezen úr tanácskozás folytában ezeket ejté: 
„Itt, mint veszem észre, az akaródik értődni,“ mire Kazinczy fölug
rott s Guzmics és én köztem állván, súgva mondá: „Látjátok az 
ebadtta boeotiaiját!“ Kövi azon észrevételt tévé, hogy „több tudó
sok“ germanizmus e helyett: „némely tudósok,“ úgyszintén „azon
kívül, hogy,“ e helyett: „mindazonáltal, hogy.“ Yitkovics pedig, hogy 
„más“ personale, „egyéb“ pedig reale. Ugyanekkor a „szerénység“ 
szó m o d e s t i a  értelmében „kanonizáltatott,“ mint Horváth István 
tréfából mondá, s a „megalapít“ szó is helyben hagyatott.

Március 27-kén reggeli kilenc órakor kezdődött a gyűlés, mely
ben legelőször Ercsey állott föl s nagy teketóriával kinyilatkoztatta, 
hogy csupán jó szándékból tesz némely észrevételeket; olvastatván 
aztán a dolgozat, alig tudtak a sok igazításból kifogyni, míg végre 
délután egy órakor az ülés félbeszakasztatott, azt hagyván az elnök, 
hogy a rendszabásokat is az a választmány dolgozza ki, mely az 
alaprajzéban fáradozott. A másnapi ülésben is mind a latin kifeje
zésekkel bíbelődtek, a magyarral ellenben, melyet jobban kellene 
tudniok, keveset gondoltak.

Március 29-kén reggel Fejérnél dolgoztam Budai társaságában, 
s délután a gyűlésben e dolgozatot olvastam, mikor ismét különféle 
észrevételeket tettek. Különös volt, hogy Budai, mivel dolgozatomat 
reggel előtte fölolvastam, ekkor egy szót sem szólt, pedig elébb ő is

1 Schwartner Márton (1759—1823) pesti egyetemi tanár.
Koppi Károly József (1744—1801) piarista tanár.
Wigand Ottó könyvkereskedő.
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eleget akadékoskodott. Kövi e szavak közé: „aes foenori locabitur“ 
akará toldatni: „quod praesto est,“ mire Horvát Endre csakhamar 
azt felelte: „quid non est praesto, utique non potest loeari.“ Kövi 
azt is mondá, hogy e latin szó: „officium“ a többesben nem köteles
séget, hanem — mint ő ejtő — „Géfalligkeit“-ot tesz, nem emlékezvén 
Cicerónak „De officiis“ irt művére. Gr. Széchenyi egy emberre 
akarta bízatni — egyenlőség miatt — a magyar föltevést; pártjára 
állott Kis superintendens, s gr. Telekit magát szólitá föl, de ennek 
sem az indítvány, sem a kihívás nem tetszett. Gr. Dessewffy is Szé
chenyi mellé állott, és gr. Telekin kívül Kazinczyt ajánlotta; az 
elnök azonban úgy hagyta a dolgot, amint volt.. Ezután Horváth 
Istvánnal Endréhez és Guzmicshoz mentem, hol beszélgetés közben 
sokat tréfáltunk a „boeotiaiak“-ról, — igy nevezé Kazinczy a deb
recenieket, — kik ily roszúl ejtik a szavakat: „túdós társaság,“ „párt
fogó,“ stb.

Március 30-kán Horvát Endrével és Guzmiccsal Horváth Ist
vánhoz mentem ebédre, ki ekkor jelentette nekünk Kulcsár halálát. 
Ebéd után gazdánk megmutatta Révai képét s a stylusról írt mun
káját, melyet nagy pénzen vásárlóit, de napvilágra nehezen bo
csátja. Öt órakor este ismét gyűlés volt, mikor Kövi újra böstör- 
ködött; de már föl sem vették, á miért meg is haragudott, hanem 
Horvát püspök jól kifizette, oda utasítván, hogy kötelessége szerint 
dolgozott volna maga is az alaprajzon: akkor nem kénytelenittetnék 
más [lak ellenvetést tenni. Másnap öt órakor ismét ülés volt, s most 
a statútumokról folytak a viták, mikor Fejért néha a béketürés 
is elhagyta a Kövi, Ercsey és Jankovics által fölhozott sok ellenve
tés miatt; mi pedig jól mulattuk magunkat.

Április elsején gr. Széchenyi megvendégelte a kaszinóban az 
egész választmányt, mely innen Kulcsár temetésére ment, onnan 
pedig gyűlésre.

Ápril 2-kán reggel Horvát Endrével a nemzeti múzeumot néz
tük meg; este pedig az ülésben a Fejértől ajánlott oklevél kevés 
változtatással elfogadtatott; azután Horvát Endre a magyar alap
rajzot olvasta. Folyt e munka a következő napon is, s elvégződött. 
Reggel Döbrenteinél voltam és Igaz Dani ügyvéd úrral Ferenczy1 
képfaragó műtermébe mentem, hol örömmel láttam, mint igazgatja 
e magyar művész a követ fűrészelő olasz katonákat. Este búcsúzón 
voltunk Endrénél, mert ő Guzmicscsal együt a húsvéti napokra 
elment haza. Én is velük akartam menni; de az elnök mind a hár
munkat nem eresztett el, és hogy csak maradjak, Guzmics ígérte, 
hogy jószágukon rendelést tesz számomra lovak miatt.

Ápril 4-kén déltájban Szálai Imre professzor úrtól szállásomra 
menvén, boszankodva láttam, hogy ma — nagypénteken — mind a 
vármegye, mind a városháza előtt a rabok, ketten kiülve, nagy 
lármával kértek az átmenőktől alamizsnát. Este öt órától fogva 
kilencig ülés volt, melyben a statútumok magyarúl fölolvastattak. 
Döbrentei e kérdést tévé: „Szabad lesz-e az akadémikus névvel 
élni!“, mire „igen“ válasz adatott. Nehány új szót is faragtak, úgy
mint: „szünidő“ vagy szünnap“ =  feria; „ellenzárnok“ vagy „ellen

1 Ferenczy István (1792—1856) az első magyar szobrász.
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tárnok“ vagy „ellenőr“ =  contraagens. Az utósót sokfélekép próbál- 
gaták, mig végre Kisfaludy Sándor azt mondá: „A z e l l e nőr ,  
melyet ajánlottam, szintén megfelel, s a mellett jól hangzik.“ Azért 
Kisfaludy Sándor eme szülöttét elfogadták.

April 5-kén reggel tiz órakor kezdődött a gyűlés, melyben az 
alaprajzot olvastam szinte másfél óráig délután. Ebéden Jankovics 
úrnál voltam, ki régiségeit ismét megmutatta. Láttam itt sok régi 
kéziratot, szent Margit életét, egy töredék szentirást, igen szép 
római és magyar gyűrűket, s ezekkel délután öt óráig mulattam.

April 6-kán, mint husvét napján, nem volt ülés.
April 7-kén, miután gróf Telekit kétizben, gróf Széchenyit egy

szer haszontalanúl kerestem, Kisfaludy Károly úrnak adtam vissza 
a látogatást, ki a honi literaturáról sokat beszélt, és serkentett, hogy 
munkámhoz példákat analysálva adjak. E napon este volt az utolsó 
ülés, melyben a dolgot végezvén, egymástól érzékeny búcsút vettünk. 
Ülés után az elnökhöz mentem, ki fáradságomért az ajándékot: 
150 pengő forintot átadta, s kérdé, mikor jártam Pesten iskolába?, 
s midőn azt feleltem, hogy én soha sem jártam, azt mondá: „Hát 
hogyan lehetett professzorrá!“ Végre barátságosan kért, hogy a ma
gyar literaturát művelni tovább is serénykedjem.

14.

Kazinczy Ferenc feljegyzései.
a) Kazinczynak Ponori Thewrewk Józsefhez 1828 április 6-án írt

leveléből.
Mi holnap talán bérekesztjük Üléseinket. Himfy siet haza, és 

Eresei. Guzmics, Horvát Endre, Superint. Kis, Kövy már elmen
tek; a három az innepek miatt, melly nekik honjokban munkát 
ad, Kövy mert Terminusa» van otthon eggy nevezetes Traktábaii. 
— A Nyelvrontás ellen Himfy és Horvát Endre sem harczola olly 
megátalkodottsággal, mint Döbrentei s rendes vala látnom, hogy 
ő Horvát Endrének ezen szavára is felkölt: semmit nem kételke
dünk, nulli dubitamus. Nevettem, hogy Döbrentei barátja által 
épen az kiáltaték Nyelvrontónak, a ki engemet azért mind igen sok 
leveleiben, mind a Tud. Gyűjteményben megostoroza. Ugyan kell e 
ezt a latinismust bántani, s a Római az illy általvett graecisinu- 
sokban mocskot kerese e vagy szépséget? Sokszor nyelvemen volt, 
a mit Gőthe taníta, hogy a Grammatica szoros követése lelketlen- 
ségre mutat; de az itt csak ingerlést szült volna. — A Statútumok 
fordítását rámbízta az Előlülő (mert az deákúl tétetett fel, hogy 
az Udvar elébe méhessen columnariter két nyelvben). Magyarsá
gomat egyedül Döbrentei feddegette. Leend nem magyar szóllás, 
úgymond. — Én minden változtatást, igazítást olly szerényen 
tűrtem, hogy Himfy e szókra fakada: Uram Bátyám nem perel 
úgy m in t... mikor változtatnak dolgozásán! — Nem én, mondám; 
sőt néha javalom az igazítást, mert jobb amit oda tesznek; osztán 
hiszen itt a Küldöttség' szóll, nem én. — De a leendre Döbrentei-
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nek mégis szóllék. Hát már annyira megyünk, mondám nyugalom
ban, de fenn szóval, hogy a Paradigmákból is kihagyunk némelly 
formákat! Hiszen Szemere Pál 1681. a Sopronyi Diétáról azt írá 
Zemplénynek: holnap mondják a Királyt bejövendőnek. Superint. 
Kis is felkele Döbrentei ellen, s ezt mondá: Azért hogy a Stilis- 
tica aljasbb nemeiben nem jó a leend, jó a fenntebbekben. — Más 
helytt a más szóra ezt jegyzé-meg a becsűit érdemű férfiú, hogy 
Erdélyben ezt tanulta: más personale, egyéb reale. Guzmics tűz
zel, de harag nélkül kérdé: rossz e tehát máshol, másszor, más
ként, máshelytt. Szemere azt mondá, hogy Erdélyben nyomt. Éneke
ket láta, hol az elsőt követő énekeknek titulus formán mind végig 
ez vala elébe téve: MÁS. Döbrentei itt is sikertelenül fitogtatá tudo
mányát, —1 Valamelly írásunkban ez állott: Ad similitudinem alia
rum Societatum Eruditarum. Döbrentei ezt M akará törtetni; ne
künk nem kell példa. De erre mindnyájan vagy rá rikoltóik, vagy 
elmosolygák magokat; némellyikünk, hogy a miénk más legyen mint 
a másoké. — Nékem eggy barátom előre megsugá, hogy őrizked
jem, ellenségeim el akarnak vágni. — Ne félj; mondám, még sze
retni fognak; s szerényen viselem magam, a mint azt a Himfy szava 
is mutatja. Döbrentei még nagyobbá teszi magát, mint már is, — 
nagyon szívén fekszik az, s tud hozzá kullogásival, de Ignotos fal
lit ·.. Csak hadd menjen, míg mehet. Felejtem mondani hogy e sza
vaimat is megcorrigálta: jobb mint az, így kell magyarúl, úgy
mond: jobb annál. Azt kérdem tőle, Iha kárára van e a Nyelvnek 
vagy hasznára, ha benne a jelentésnek két formája is van. De ő 
épen olly dühhel Purista, mint a kik a Neologiát viszik a legnevet
ségesebb pontig.

Tanácskozásaikban a Perceptor Pénztárnok, a Contraagens El
lenőr nevezetet kapta. Teleki elmondó itt Budai ellen, hogy a sze
rény igen jó szó; a maga házánál pedig hogy a Rény soiha többé el 
nem tolattatik. — Teleki cum dignitate viselé magát az Elölülő szék
ben, s érzőnk hogy tud.

b) Kazinczynak Rumy Károly Györgyhöz 1828 április 12-én 
írt leveléből.

Da Graf Széchényi das Unglück hatte, bey einem Sturz vom 
Pferde, seinen linken Arm zu beschädigen, so begannen unsre Sit
zungen nicht früher als den löten März. Den 13. stellte uns unser 
würdige Vorsitzer Graf Joseph Teleki, Obergespann von Csanád 
und Baro Tabulae Sr. k. k. Hoheit dem Palatinus in einer latei
nischen Rede vor (in dem Schloss von Ofen). Wir fuhren in cor
pore, und auf Kobelwägen, mit Prachtpferden bespannt hin, wovon 
10 Pferde und 3 Wägen dem Grafen Teléki zugehörten, Es war 
rührend unsre auf der Brücke dazu versammleten Zuseher zu sehn, 
die uns Glück zujauchzten. Hier und da hörte man unsre Namen 
laut aufgeschrieen, gleichsam als Zeichen der Freude, dass auch 
dieser und jener einberufen ward. Unsere Consesse waren in dem 
Saale, um die Tafel, an den Sitzen gehalten, wo die kön. Tafel die 
Processe schlichtet; vor dem gutgemahlten Bild des Kaiser in

47Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kötet .
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ganzer Figur und dem Scapular dee St. Stephan Ordens und den 
Bildern unserer Personale, von Száraz György, der meines Gross- 
vaters Blutsfreund u. Principal war, bis Szőgyényi. — Rechts vom 
Präsidenten Bischof Horváth, Superint. Kis, Graf Dezsöffy, ich, 
B. Mednyáns^ky Aloyz, Kisfaludi Sándor, Guzmics, Bitnicz, Szemere, 
Buday, Bene, und vis á vis vom Grafen Teleki, Vitkovics. — Links 
Graf Széchényi, Vay, Andrássy, Georg Károlyi, Probet Fejér, Proto- 
notär Bartal, Horvát István, der die Feder führte, Horvát Endre, 
Schédius, Döbrentei, Kövy, Eresei — nicht wie uns Stühle aus
gewiesen, sondern wie uns der Zufall hingestellt hat, und so blieb es 
darnach immer.

Der Plan wurde vorgelesen, daran manches verändert, die 
Statuten verfasst, und alles ungrisoh und lateinisch ausgearbeitet, 
critisiert; fertig gemacht, und wie alles geendigt war, vorgelesen.

Hier war der Ton und der stärkste Vorsatz, wie der Judex 
Curiae es uns anrieth, a nyelvet a maga új szemetjeitől megtisztí
tani, és a maga férfias szépségére visszavinni, und da ich für dei 
gefährlichen Herostratus angesehen werde, (wer meine Gegner sind 
und es schon damals waren, als Sie noch in Keszthely gelehrt und 
den schönen Brief an Ruszék copiert haben, habe ich nicht nöthig 
Ihnen zu sagen) so war es im Plan, mit mir endlich im Ernste auf
zunehmen. Man glaubte, der derbe Recensent werde hier Lerm | ! ] 
schlagen; und wie sehr wunderte man sich, als man sah, dass 
während andre sehr übel nahmen, dass man ihnen an ihren Aus
arbeitungen manches ändert, eie für das ihrige hartnäckig kämpften, 
und die Verbesserungen gar nicht einschreiben wollten, ich manche 
Verbesserungen noch billigte. Nur brachte mich aus meinem Schwei
gen zum muthigen Sprechen die mir unbegreifliche Prudenz eines 
jetzt ganz zum Purismus übertretenen Menschen.1 Da er eich jetzt 
dadurch empfehlen will, und Autonomie mit Purismus verschwistert 
ist, so forderte er die Sitzung auf, das ad similitudinem aliar. Societ. 
Erűd. zu streichen; wir haben das Beispiel von Andern nicht 
nöthig, sagte er. Die Consultation nahm aber den weisen p a t r i o 
t i s c h e n !  !! Rath nicht an. — Einmal sagte er über das leend, 
dies sey nicht ungrisch. Da meine schwache Brust mir nicht erlaubt 
lange und sehr laut zu sprechen, so fragte ich ihn nur: Hát mär 
a Purismust annyira visszük, hogy az igék Paradigmáéit is meg 
akarjuk csonkázni? Superint, Kis sagte ihm: azért hogy ezzel a 
mindennapi beszédben nem élünk, van olly neme a Stylisticának, 
a hol arra szükség van. — Eben dieses grosse Licht des Purismus 
wollte aus meiner Arbeit, die wegen der Schwäche meiner Brust 
Szemere vorlas, dieses gestrichen haben: szebb ez mint az, weil 
der Ungar sagen kann szebb ez annál. In Ruhe fragte ich ihn, ob 
es zum Vortheil oder Nachtheil einer Sprache gereicht, wenn sie 
eine Bedeutung in zwey Formen geben kann. — Dieser gelehrte 
Mann wünscht separirt von allen andern Nationen durch die Sprache 
seyn, und begreift nicht dass noch keine war, die von ihren ältern 
Schwestern nicht manches übernommen hätte. — Sein Collega im 
Purismus gab diese phrase: semmit nem kételkedünk, welches ganz

T. i. Döbrentei.



FÜ G G ELÉ K 739

dem nulli dubitamus nachgebildet, aber ebem so angenommen ist 
als der Deutsche sein ich habe die Ehre dem Franzosen, und der 
Römer dem Griechen sehr vieles abgeborgt hat. Aber nichts gelang 
dem Puristen, und da Graf Dessewffy ihm zurief elegantia sermonis 
besteht ja in dem, dass man sich von dem Allgemeinen der Schön
heit wegen entferne, so sagte Szemere inter virtutes habebitur Gram
matici, alique ignorare. Quintilian.

So wie aber Döbrentei mit seinem Purismus, um den ihn 
niemand beneidet, nichts ausrichtete, so muss ich Ihnen in Geheim 
nur gestehn, dass der äusseret modeste Superint. Buday, und der 
ohne Hast, doch fast immer sprechende Ercsey und der energische 
Kövy an der latéin. Ausarbeitung des Plans und der Statuten ewig 
barbarismen fanden. Fatigium nem Római szó; bizony nem szen
vedhetem. Az új idők csinálták a franczia után. Labor kell oda. — 
Nem pluralitate votorum hanem majoribus suffragiis, nem percep
tum és erogatum hanem acceptum és expensum und so fort. Der 
Präses hat uns sehr oft das fehlende Wort sowohl im Ungr., als 
auch im Latein, gegeben, und die Construction ausgebessert. Wir 
sahn, dass er das Praesidium nicht seinem Range, nicht seiner 
Geburt, sondern seiner Gelehrsamkeit und seinen Verdiensten zu 
verdanken hat.

Ich glaube, so wie unsre Contempörains sich dieses Schrittes 
freuen, so werden unsere Nachkommen stolz auf diese Consultation 
zurüokblicken, u. Se Majestät u, den Palatinus segnen.

Der Primas antwortete uns non consilio tantum, sed aere 
etiam meo juvabo. Als er mich erblickte, sagte er mir: Valde con
senuit. Ich antwortete ihm ungrisch, u. so sprach der Fürst Primas 
mit mir auch ungrisch. Meine Freunde dankten mir darum-

Ich bleibe noch hier, weil mein Process erst im May referirt 
wird. — loh schreibe alles dies im Bette liegend und mitten im 
Gespräche. Leben Sie wohl. —

c) Kazinczynak Cserey Miklóshoz 1828 április 17-én írt leveléből.
Már most halld a Magyar Tudós Társaság felállítása eránt tett 

lépésihket. — A Diaeta végzéséhez képest Ö Cs. K. Fő Herczeg- 
sége e tárgyban is összegyűlést parancsolván, annak Praesésévé 
Csanádi Fő-Ispán és Tabulae Báró Gróf Teleki József Urat, a 
Koronaőr unokáját és az alább előszámlálandó tagokat nevezte-ki. 
Azon palotában, azon asztal mellett, azon székeken tehát, hol a 
Kir. Tábla ítélgeti a pereket, Martz. löd. ülést tartánk, illy renddel:

A Praeses jobbja mellett: 1. Bozsoni Püspök és Helytartói 
Tanácsos Ilorvát János, 2. Superint. Kis, 3. Gróf Dezsőffy József, 
4. én, 5. Báró Mednyánszky Aloyz, 6. Kisfaludy Sándor, 7. a Bene- 
dictínus Guzmios, 8. Bitnicz Lajos, Pap. 9. Szemere Pál, 10. Superint. 
Budai, 11. Oonsil. Bene, Medicus.

Általellenben a Praesessel 12. Pesti Prókátor Vitkovics Mih. 
rácz vallású.

Balra a Praeses mellett a négy első Fundátor Gróf Széchényi 
István, Vay Ábrahám, Gróf Andrásy György, Gróf Károlyi György. 
— 12. Prépost Fejér. 13. Bartal György, Itélő-Mester, 14. a Muzéum

47»
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Bibliothecáriusa Horvát István, 15. Jankovics Miklós, 16. Prof. 
Sehédius, 17. Horvát Endre, Pap, 18. Döbrentei, 19. Prof. Kövy, 
20. Prof. Eresei.

Kulcsár beteg· vala s nem jelenhete-meg, Martz. 30d. pedig 
megholt.

Martz. 13d. Gróf Teleki in corpore mutata-be bennünket a Pa
latínusnak, pompás hintókon menénk-fel, s a híd tömve vala azok
kal, a kik Nemzeti érzésből gyűltek-fel oda látásunkra, és hogy 
igyekezetünkre áldást kívánjanak. Sokan hangosan kiáltozák azok
nak neveiket, a kik Pesten nem laknak, és a kiknek megpillantása 
itt nekik azért vala örvendetes, mert váratlan vala. A Nádor hosz- 
szan felelt, deákul, s ránJk bízá, hogy a Nemzet nagy várakozásának 
feleljünk-meg. — Én a Nádornál már Martz. 9d. magam valók 
penészes ábrázattal és rekedt hangon. Bemutattam e általadtam a 
Gubern. Consil. Kriebel barátom által írt, s nékem az általadás 
végett Galíciából Ujhelybe küldött ajándékot: a Regnioolaris Biblio
theca számára dolgozott Historia Hungáriáé hatodik kötetét (ab 
Andrea II. ad Mathiam I.). A Nádor szálas Úr, kopasz, physiono- 
miája mint a testvéreié, magas homlok, igen kis áll. Beszéde lelkes, 
pronunciatiója a deákban német aocentusú, de deákúl nem csak 
folyvást szóll, hanem szépen is.

Felolvasónk a Diétán készült Plánumot, azt megigazítáuk, fel
tevénk a Statútumokat, a Diploma formuláját.. 42 tag lesz fizetéssel, 
Pesten s Budán, s Pesten és Budán kívül. A Capitális mostani 
interese tészen 13393 fntot 20 xrt Conv. Pénzben. De a Capitális 
nevezetesen fog nevekedni, mihelytt Ö Felsége a Plánumot és 
Statútumokat sanctionálni fogja. April 7dikén husvét másodikán volt 
a 20d. és utolsó Ülésünk. Azolta lepurizálák a Végzéseket, és ma 
olvassuk-fel a Gróf Teleki házánál, magyarúl és deákúl, hogy azo
kat Gróf Teleki a Palatínusnak Vasárnap bémutathassa.

Én a dolognak szerencsét ígérek, s úgy hiszem hogy a Nemzet 
Századok múlva is gyönyörködve fog visszatekinteni arra, hogy 
most együtt valánk.

Nekem már az is nagy szerencse vala, hogy láthatóm a kiket 
eddig nem: — Horvát Püspököt, ki nagyon nemes lelkű, s tudós 
ember, — Kisfaludy Sándort, a ki Himfy név alatt szerze halhatat
lanságot —■ Guzmicsot, Bitniczet, Consil. Benét, és mindenek felett 
a látnom annyira óhajtott Mednyánszkit, ki magának a Hormayr 
Zsebkönyvében és a Diétán halhatatlan nevet szerze. Eggy magasan 
nőtt, sasorru, barna hajú, igen erős musculaturájú Úr. — Himfy 
vereslő szőke, s külsője inkább mutat eggy Szabolcs Vármegyei 
Földes Urat mint eggy szeretett Poétát.

Gróf Szécsényi István vékony testű, igen fekete hajú s szemű, 
vastag fekete csak nem összenőtt szemöldökű fiatal, de grávis, azon
ban szép tónusú s nyájas Ür. Igen tiszta magyarsággal és igen böl
csen, de nem lángoló beszéddel szollá sokszor tanácskozásinkban. 
A nem lángolás alatt csak azt értem, hogy beszéde nem sietve me
gyen. Mert a beszéd értelme igen is láng.

Vay képzelhetetlen sagacit'ású, judiciumú, « az ő beszéde lángol 
ám, mint a tajtékkal ömlő patak.
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III.

Széchenyi és a Felső Magyar Országi Minerva.
1.

Gr. Dessewffy József költeménye.1
A szép példa.

Gróf Széchényi Istvánhoz.
Te spes e t  a lbo  r a r a  fides colit 
V e la ta  panno  — ------

H o ra t iu s
Dicsérni szívből kész a mi érdemel 

Dicséretet, kell hallanom Angyali 
Elszánt ajállásod, Királyink 
S a haza díszire olly nemessen.

Oh! nagyra termett férjfiú! felfogád 
Mit szül a nemzet nyelve tudása, mint 
Büszkébb, erősb a Tót hazánkban 
Ö magyarul mikor ejti hangját.

Nem Német ám még e haza, s nem lesz is,
Nem Róma nyelvét, bár e pogányokét 
Kergetni szándékod, tudatlant 
Nem Te Magyarbul akarsz csinálni.

Északra nézesz, s látva elé remegsz.
Keskeny tekintet mostanibul jövőt 
Úgy mérni, hogy mind azt felejtsük 
A mi esett, s a mi eshetik még.

Felszánva esztendős jövedelmedet,
Honn nyelvre, meg honnibb nevelésre, nagy 
Példát adál a gondotoknak,
S nem marad ez követők űrében.

Széchényi! gyám név! zengzete meszeZiről 
Eggy mélyen elhunyt szép haza szégyenét 
Oszlatja s álmunkat megintlen 
Elveri, s újra emel s felébreszt.

Nagy lelkek áldott gyermeke! hiv fija 
Bölcs őseidnek; s a csinos érzetű 
Drága Ferencznek s öcscse Györgynek,
Két haza-hősek után levél Eggy,

Őket magadban gyönge korodra már
Serdülve halmozván. Te nekünk haladsz 
Tűnsz-fel midőn példajokon Nagy,
S nyomdokikat tapodod dicsőén.

1 Megjelent a Felső Magyar Országi Minerva. Folyóírás 1825, 4 negyed, 
decemberi füzet 501—505. lapjain. A censura a folyóirat e füzetét a költemény 
miatt lefoglalta.
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Vesztünket érzettük, de leszáll a bú,
István vigasztal, nyőve repít reményt 
A hív Magyar szívek körül ő,
S rendre pirítja Nagyinkat a Szép.

Eggy két dühös dúl fúl, mivel elfajult,
S mély sírba mélyen rejteni nemzete 
Díszét akarná önn magával,
S várja enyészet a koros veszendőt.

Haszt’lan! mivel felforrt a vitézi tűz,
Csúf korcsokat kergetni szokol s ledöntsz, 
Bátor vezérként szüntelen gyors,
S békekor is kapitány s vitéz hős

Fej s szív alatt száll csak dobogás között 
Elménk dicsősségnek, pulya lelkek ezt 
Sem nem merik hajhászni, sem nem 
Érteni s érzeni képesek még.

Fellép magad mellé gyönyörű sereg, 
Andrássy, a szép Károlyi és Vay,
Hősek! kik ősök dísz nyomában 
Hintenek és lehozának új fényt.

Több más van ilyen — Pálffy a szenvedő, 
Batthányi a lelkes, s Te ki Francia 
S ír  vérrel a bonnit keverted 
Károlyi, jóval idősb amannál.

Mint éjkor a holdal s követőivel 
Tündöklenek sűrű ragyogásban a 
Nagy kékes égnek boltjain sok 
Tiszta sugárzatok, úgy Te vélek.

öszve-esküdött fennyen pedig ellened 
Hogy rontsa lelkedet, korod és tüzed 
Szép nagy neved, meg karcsú tested 
Állani s lépni tudó kecsessen.

Öszve-esküdött száz férjfi kegyű tökély,
Éles borotvától síma kék szakái,
Sodrott bajuszszal, színe bár gyász; 
Szépeket érdekelő vegyűlet,

Friss barna orczádon mikor ég piros 
Tűz láng, szemed gyúlt szíveket ejteget.
S széles szemöld-boltbúl kitörve 
Osztogat és mosolyg sok érzést.

Hát módod és elméd, Te kecsek fi ja 
Nem tenne é másból eszelős bolond 
Urfit? ha hogy bírná, amiket már 
Emleget a mese Páriszon rég,
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Benned pedig látunk, s a mit édesen 
Szív-telve a szép Alcibiádrul is 
A Helleni Írók zengenek, mert 
Isteni s emberinek nevezték.

Halmos javakkal büszke szerencse nem 
Ártott, legyen bár tömve arannyal ép 
Lágy selyme nyájidnak, s ne kelljen 
Jázoni módra keresni gyapjút.

Nem veszteget példák fene maszlaga, —
A Zrínyi évének követed fogyó 
Nagy virtusit, szűk fagy keblekben,
Nem leled őket, — azért kerengtél.

Kísért hazánk ör-angyala Tégedet
Túl tengeren, hol törve ropog Görög 
Csont most is a lépő nyomától, 
Thermopilák szoros út-csapásin.

Kísért a mindég úri vidékire 
Rómának, ott szívtad levegőjeket 
A Sixtusoknak, Scipióknak,
Brútusok árnyaiban merengve.

Kísért a virgonc partokon, ahol ól 
S mindég nevet Szajnája vidékein 
A bútalan víg faj, baját is 
Győzni vitéz, valamint népeket volt.

Kísért kivált zöldelve szomor sziget 
Tájára, Neptun magzatihoz, kiket 
Éleszt, emel, fékez szabadság,
S gőzzel is ütnek elé csodákat.

Oh nem hagyott-el csúcs Pirenéusok
Aliján, szerencsétlen Spanyolok között,
Kik. mint mi, úgy tűrnek kesergve,
S hívek a szenvedelemben is csak.

Mind ezt miért láttad vezetőd alatt1?
Nem, hogy pirulj s szegyeid magyar alkatú 
Szíved szökését, gőg alázzon,
És majom a magadét ne ösmérd.

Sőt hogy hevülj több Jók ölelésire,
Vethess hazádban magvakat, s szerte-szét 
A zsenge földünkben csíráztasd, 
Helyhezetünk valamint megállja.

Méhek gyanánt hoz Tégedet angyalunk,
Most vissza, jól megtelve gyümölcsei ád 
Ismét közénk, s mézes virággal 
Szárnyairól le-rak itt Posonyban.
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Látjuk mi vagy, mit szerze nekünk fejed,.
Mit kebled? épen megmaradott erőd,
A régihez toldál Te újjat,
S virtusokért csere nem vala a bűn.

Illy út ragyogta! fényre, körülted így 
És általad gyűl tűz lobogásra, s gyújt 
Űzvén homályt; jó a derűlet,
S a mi korom, feketébb miattad.

Nincs hát oly éj, melly fedje-be híredet 
És mig Királyink tiszta javára fog 
Gyújtani szivet Mádi máslás,
S áll Tokaj és Badacson, megáldunk.

Kül-díszt emésztő évek elöntenek
Czímet, keresztet, csillagot, és aranyt,
Lesz sírja kulcsodnak, — koporsót 
S nem lel időt, a halálra, tetted!.

Engem is ősz hóval porozott fejűt,
Kit bús hazámnak piszkai pajkosan 
Vig gúnyra, még olykor nevetve 
Hajtanak, annyira felhevítél,

Hogy nyomva is gondtul ragadom megint 
Lantomat, buzgó (mert fogason hevert 
S függött poros) sibadt kezembe,
S tettedet elhebegem hazámnak.

S bátor minő agg tompa szavakra már 
Pengjen rekedt fás hángja, remélleni 
Kezdem, s merem hogy fennmaradnak 
Szózatim — és egyedül miattad.

Posonyban, Novemb. 4dikén 1825, Gr. D. J.

n

Széchenyi első felszólalása.1
A  M i n e r v a  s z á m á r a  G r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n .

A legszebb, a legtökéletesebb, akármi legyen-is, sokszor csak 
eggy kicsinység, csak eggy semmi által mindén kecsét, minden 
bájait elveszti, a )

A legkerekdedb b )  Aszszony se ragad-el senkit szédítésig, 
bár mi szép arányban legyenek részei — ha elől egy fogja híja, ha 
azoknak csak egygyike is fekete, c )  Minerva Templuma d )  meg
szűnik remek munka lenni, s halhatatlan görög építője minden-

1 Megjelent a F. M. 0. Minerva 1828 júniusi füzetében, az 1759. Lapon.
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napi kőművessé válik, ha az épülethez valahol — árnyék-széket kap
csol. e )  A Belvederi Apolló, képzeletünkben halandóvá leszsz — 
kipödört bajuszszal. f )

így a Felső-Magyar-országi Minerva! — mellyet ki-ki szeret, 
sok csudái, s mellynek idő-szaki pontos megjelenését én érzékenyen 
várom, — melly a Haza díszére hathatósan szolgál s a t. — S hát 
ha még más borítéka volna! De így, midőn belseje az elmét vilá: 
gosít ja, külseje a kezeket rútul feketíti, g )

G r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n .

a)  Gyakorta úgy vagyon, és kár — mórt elég lenne ha-csak némely kecseit, 
némely bájait vesztené-el.

b) Ha szabad a Kiadónak, és Eedactiónak Vallást tenni érzése felett, nem 
titkolhatja-el, hogy a db a szó végén nem igen kedvezően, érinti a Magyar füleket. 
E hasonlítóban, „k e r ekd ed eb b“ még a kettőztetctt de is kedvezőbb, tettzőbb a 
fülnek, éé mivel elkerülhetetlen, nem kellene talán változtatni és a kedvetlent még 
kedvetlenebbé tenni.

c) A csorba- vagy fekete fog, nem tettző ugyan a fogak sorában, de már 
igen gyakran nyitottak útat magoknak, ilyen fogakon keresztül a szájon, jó 
helyes gondolatok, és szép érzemények, s mintegy eltüntetek a száj hibájit, midőn 
olykor a legkivántsibb szemek előtt, a gondolatok, és érzetek üressége, mintegy 
eltakarta a piros ajkakat, és a szüntelen nevető legfejérebb fogakat is. Ebből 
csak az következik, hogy fejér fogat kell tétetni a csorbába, a rozsdást pedig 
megigazittatni, — a szép szájúak, számára pedig az a Tanúság, hogy ajkok ékes
ségéhez hasonlókat szóljanak, de azt a következést sehol-se látja a Eedactio: hogy 
valamely kicsinység, vagy semmi miatt, valami minden becsét elveszíttse.

d )  Talán azért vagyon i t t  Templum, Templom helyett, hogy a német szó 
T em p e l  értelme jobban kitessék, azomban a Templum nehezen teszi-ki a nemesí
tett szó értelmét, ha tehát a Tempel nagyon németesnek láttzik, alkalmatosabbat 
kellene gondolni a Templomnál.

e)  Lehetnek a Minervában némelly árnyékban hüvitett dolgok, de túl vagyon 
a szép kegyességen — árnyékba vetendő helyeket és dolgokat keresni benne.

f )  Való igaz, hogy a ki-pödrött bajusz a Magyar-embert nem pedig a szép 
görög Istent illeti, — séd non omnibus licet adire Corinthum, nem lehet mindég, 
és mindenütt istenkedni; — csak járassák a Hazafiak sűrűén a Minervát, és bizo
nyosan mind inkább-inkább kifog emelkedni földi gyarlóságaiból, és oda közelíteni, 
honnan az égből ide leoreezkede. — Minekutánna most i t t  a  földön jár és lehe
tetlen, bármint akarná a Kiadó megszerezni a földön élőnek a szükségeseket, 
ha-csak az Előfizetni akarók nem méltóztatnak rendesen kézhez szolgáltatni az 
előfizetéseket; kegyességökhez folyamodik, méltóztassanak pontosan a pénzt 
tieküldeni. Tudja jól a Kiadó, hogy miként nem kell nagy részént az Előfizetők
nek tulajdonítani, hogy 3 esztendő alatt több 250 nyomtatványnál, nincsen még 
kifizetve, az ő esedezése tehát csak oda megy: ne terheltessenek az Előfizetők, 
mikor mások által tétetik a fizetéseket, nékiek kegyesen meghagyni, hog.y azokat 
ne halaszszák.

g) Köszöni a Méltóságos Grófnak észre-vételeit a Kiadó és a Eedactio; nem 
átallotta bévenni, — és példáját adni részre-hajlatlanságának, hálát ád a csinos 
ditséretekért, bár érdemelhetné! Már ezek miatt is eltűrheti, a közzéjek kevertt 
gyalázatocskákat. Azon lessz, hogy ezután fejéren maradjanak a gyenge kezecs
kék, és kacsócskák; a formátumra ügyelni fog idővel, mert most mindjárt egy 
szerre, az előkészületek hijjánossága miatt, nem lehet, örvendezni fog, ha útköz
ben is olvashatóbbá fog válni a Minerva, — jól tudja hogy a közönség kívánsá
gához kell magát alkalmaztatnia, és nem kétli, hogy a nagy hazafitól jövő észre
vételek, a Közönség óhajtásaiban fészkeiteknek.
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3.
Széchenyi a Felső M. O. Minerva Redactiojához.

Pest, 1828. September 16.
T. Redactio.

Nagy részvéttel olvastam a T. Redactiónak Minerva II. Negye
dében 1828. gondolatimra tett észrevételeit.1

De ne hogy hallgatás által magamat bűnösnek ismerjem el, 
vagy annak adjam jelét, hogy a T. Redactio észrevételeire nem 
figyelmezek, méltóztassék ezen ide mellékelt elmevizsgálataimat 
szíves barátsággal nagyrabecsült folyóírásába bevenni.

Egyenesen járulok a T. Redactióhoz himezós és ügyvéd hiányá
ban, mert úgy hiszem, hogy mi minden időben és mindenhol leg
rövidebben s legbarátságosabban el fogjuk a magunk közt fenforgó 
dolgokat s eseteket végezni.

Méltóztassék egyébiránt kegyesen a b u l-aimat és b ü l - e imet, 
úgy mint egyéb különösségeimet szűzen hagyni, mert én így jobb
nak (tartom) s szebbnek látom. — Ha más a b o l - t  és b ő i-1 inkább 
kedveli, én azért egy cseppet se becsülöm kevésbbé, és mindazokat 
tiszta szivemiíH és lelkemnek legmélyebb forrását«/ szeretem, kik 
igazi hazafiságfróí és tiszta lélek ód/ dolgoznak a haza előmene
telén.

Vegye addig is a T. Redactio legmélyebb tiszteletemnek be
bizonyítását, a ki vagyok a T. Redactiónak alázatos szolgája Pes
ten, September 16-án 1828. Gr. Széchenyi István.

4.
Széchenyi gr. Dessewffy Józsefhez.

Pest, 1828. September 26.
Tudván, hogy a Felső-magyarországi Minerva leginkább neked 

köszönheti léteiét, bátorkodom ezennel egy példányt elküldeni, a 
mint én szeretném, hogy ezután megjelenne.

A Redactiónak nem rég köszönettel feleltem észrevételeire, 
a mit elébb s legutóbb küldöttem be Minerva számára, jó szándék- 
bul tettem, ha azt- meg nem ismerték s el nem fogják ismerni, arrul 
nem tehetek. A mi az ide mellékelt könyv formulárét illeti, csak 
nem hihetem, hogy azt is rossz néven fogná venni a Redactio, ha 
neki mustrául fogod adni. Ha önszerető volnék — mert még sok
félét fogok írni és kiadni — inkább azon volnék, hogy Ti s a többiek 
csak patrio more, mint eddig, nyomtassák ki legjobb s legmélyebb 
gondolatjaikat; midőn én — korántsem írván oly jókat — s oly 
mélyeket legszebb betűkkel, legfehórebb papiroson igazi jó Ízléssel

1 Lásd az előző betűs jegyzeteket.
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adnám ki munkáimat, és azáltal kétség kivül csekély érdemmel 
több tapsolót nyernék, mint Ti minden érdemeitek mellett. De 
nem az a kívánságom — s nem az elégíti ki lelkemet, „hogy én 
vessem el a jó magot, hanem hogy el legyen vetve, és zöldüljön is, 
virágozzék is.“

Most időm nincs sokrul, a mit veled közleni akarok, hosszasan 
értekezni. De hidd meg, hogy mindenben az egyesült Universumtul 
kezdve a legkisebb tételig is csak az egyszerűség lehet igazán szép.

Foglalatosságaim oly számosak — s tudja a Mindenható 
bizony nem önhasznomért és önnyereségemórt fáradozok — hogy 
itt végezni kéntelenítettem levelemet, engedd, hogy röviden csak 
azzal végezzem, mit gondolnék még a Minerva előmozdítása és czél- 
arányossága végett, nemcsak helyesnek, hanem szinte szükségesnek.

I. Nem lehetne-e minden füzetet, úgy mint az Edinburg Rewiew 
a többitül elszakasztani és magánosán vásárlani meg?

II. Minden esztendő füzetjének első lapja 1. számon kezdőd
jék — s folyjon, a mennyire terjed, a II. füzet ott kezdje az első 
lapon a számlálást, a hol az első füzet elhagyta; p. ο. I. füzet 
1—200. II. füzet 201—400.

A III. füzet megint egyen kezdje stb., úgy hogy két füzet 
mindig egy egész kötetet formáljon, ha valaki be akarná köttetni. 
Így a könyv se igen vastag, se igen vékony nem lesz.

3. Minden tárgy — az olvasó könnyebbítése végett — a folyó
írás minden lapján fenn ki legyen nyomtatva.

4. Minden középszerűen készült rajzokat, fanyomásokat el kell 
kerülni, mert sokszor egy kicsinység stb.

5. Egész esztendei folyamat, azaz 4 negyed ára 6 flór. 
pengőben.

November 10-én itt leszek, most Bécsbe s Czenkre rándulok 
— a telet nagyobb részén itt töltöm, reményiem, sokszor meglát
juk egymást, éljed jó egészségben napjaidat, addig is szives barát
ságodban ajánlván magam .. . Gróf Széchenyi István.

(Széchenyi melléklete, hogy milyen legyen a Minerva tartalma:)
Felső Magyar Országi Minerva sat. mint az Origin, vau. 

XIII-ik Füzet Foglalatja.
I. Library of Useful Knowledge: Angol Folyóírás, III.

mellyet, a mint a Czímje mutatja, a hasznos Tudo
mányok terjesztése végett egy Anglo-Scotiai Társa
ság készít Brougham elölülése alatt. London. Ára
6 pence. 1827 ..................................................................  p. 1

II; A Természetnek Chemiai processus által való sike
res meggyőzése. Doktai Pál. 8V0. Szegeden, 1828.
4 kötet. Ára 20 fi. pp..................................................... p. 38

III. Le moyen sur de naviguer dans l’air ect, par
Guilleaume Passavant. Paris. 2. V. 8™. Ára 10 franc p. 75
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IV. Az utóbbi Ország Gyűlésén tett Világositások, Ma
gyar Országnak a tengerrel való összekapcsoltatása 
végett. Széplelki Gábor volt Trencsin Vármegyei
követ. 1827. 1 kötet. Ára 2 fi. pp...................................  p. 93

V. Gróf Széchenyi István vizsgálat, hogy lehet opticai 
procedúra által a setéiben látni. 1828. I. kötet. 8vo.
Ára 3 fi. p. p.....................................................................  p. 122

VI. Üj-Hollandiában tett Utazások. Ember Károly. 4 kö
tet. 8V0. Ára 16 pp............................................................  p. 156

VII. Vorzüge der neueren Lebensart und Veränderungen 
der Magyaren. F. Gentz, 1824. Weimar. 3 Bände. 8vo.
Preis 24 fl. C. M..............................................................  p. 183

VIII. Travels through Hungary in the Years 1827—8. John
Bowring. London, 1829. 2. L......................................... p. 191

Üj könyvek megjelenésérül való Tudósítás.
Érdemfi Ödön: egybehasonlítások a magyar termékeknek 

1820-ban s 1829-ben volt kivitelérül. 2 kötet. 8-adban. Ára 5 fi. pp.
Döbrentei Gábornak az 1829-beli Ország Gyűlésén a Magyar 

Tudós Társaság állapotjárói való jelentése, 3 kötet. 8-adban 9 fi. pp.
James Smith: Fiume Magyar Kikötőhely haszonvételei. 1 kö

tet. 8-adban. 4 f. pp.
Vagyonos Ferencz: Vizsgálatok az újabb és régibb gazdaság 

módjáról. 2 kötet. 8-adban. 6 fi. pp.
Szabad János: Miben gyökereztetik az igaz szabadság. 2 kö

tet. 8-adban. 9 f. pp.
B. G. az Országos Kiküldöttség Jelentésének összevonása, 

s menyire nevelte a Közvagyont a legelők feliosztása, a dézsmák 
és robotok reluitiója. 3 kötet. 8-adban. 12, fi. pp.

A Magyar Tudós Társaság Jelentése Oláh Ország és Bulgá
riának Magyar Országhoz való összekapcsoltatása állapotjárul.
3 kötet. 8-adban. 12 f. pp.

Nyerő Pál a magyar Cambium Mercantilenek mostani álla
podja és haszna. Kis kötet. 8-adban. 3 f. pp.

A. Brunei: a Pesti függő híd magyarázatja, Rajzokkal együtt.
1 kötet. 8-adban. 7 f. pp.

Rendes Péter: Magyar s Külföldi Különlegességek .. avagy 
minden házban van jó is, rossz is. 4 kötet. 14 ft. pp.

Pénzes Sigmond: Dunán való kereskedés a Fekete tengerre. ■
2 kötet. 8-adban. 9 ft. pp.

A gabona, bor, gyapjú sat. kivitelének Rajza. Nyomtattatott 
az Ország Gyűlés parancsolatjából, 3 kötet. 8-adban. ,10 ft. pp.

S. J. régi jó s régi rossz, s új jó s új rossz, 4 kötet. 8-ad!ban. 
16 ft. pp.

Gr. Széchenyi István örök neve a Magyarnál. Irta az emberi
ség esze, kiadta a hazai szív. Mindenhelyen 1827 ------  1900 és 2000
s. a. t. .. folio, Pesten, Sept. 26-án, 1828.1

Lásd a Napló 1828 szept, 20-iki feljegyzését és jegyzetét.
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5.

Széchenyi második felszólalása/

M é l t ó s á g o s  G r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n  Ü r  E ő  N a g y s á g á n a k  
a  M i n e r v a  R e d a c t i ó j á h o z  k ü l d ö t t  s o r a i .

A Vélekedések külömbsége és egész Systemák meghasonlása 
sokszor csak abból ered, hogy némelly bizonyos szavakat, mellyek 
a Visgálatok és Okoskodások fő tengelyei, eggyik gondolkozó ezen, 
másik más értelemben vesz. S így sokszor megesik, hogy valamelly 
tárgy felvilágosításában két Rész mindég pörlekedik, ámbár az 
eggyik agyveleje épen úgy látja a dolgot, mint a másiké.

Már én, a toll-had értelméről igen-igen elválasztom a józan 
felfedés,t, barátságos megrostálást, igazságos megbírálást, egy szó
val: a valóságos Criticát. Azon szó h a d ,  annyira az indúlatosság, 
igazságtalanság, kegyetlenség s a t. értelmeit gerjeszti bennem, 
akár akarom akár nem, hogy tolihadat csak a gyengék köztt vélek 
lehetőnek, és ezért gyűlölöm s megvetem.

De a Nyelvnek tehetetlen állapotja — s még ha görög nyelv 
volna is, vagy annál még tökélletesb — kéntelenűl maga után 
húzza, hogy a legrövidebbet, egyszerűbbet, s leg és legvilágosabbat, 
ez így, az úgy, ama pedig másként fogja magyarázni. így Smith 
Adám, Say, Riccardo, Malthus munkáji, kik mind azon egy tárgy 
körül visgálódlnak, sokban, és sok fontosakban elágaznak, ámbár 
mind csak eggy és épen azon törzsök növetjei. így — ki nem tudná 
azt, a ki Magyar —- a nap legfényesebb súgáraiban koholt legrövi
debb törvények, ha nem születésekkor is tüstént, de csak egynéhány 
Tavasz mosolygó viszsza-térése után két értelműek lesznek, és vég
tére azt rendelik — a mit a hatalmasb rész kíván. — Ebből a Criti- 
cának nem csak bal, s helytelen Ideák, felvilágosítása s helyre
hozása végett való szüksége tünik-ki; — hanem hogy az által a 
mondottnak igaz értelme — jobban és jobban kifejtődjék.

A mi pedig a szó szűk körét illeti, ki nem érzi azt tellyesen, 
ki a Gyermek-kor angyali vágyásaira, ki az Ifjúság mennyei ger- 
jedelmeire viszsza-emlékezik? — a Szerelem édes aggódásait, s a 
még ódesb Honyszeretet bálvány-imádású epedéseit, emlékezetébe 
vissza-hozza, midőn szív, és mely, számtalan kívánság, remény, 
érzés — már itt-is megakadok, —■ s nem tudom mondani mi által, 
tele meg tele, alig-hogy meg-nem reped — a fő és lélek, mintha 
eggy Isten közeliébe egészen elfoglalná, majd csak-nem itt hagyván 
agyaglakát, a mennyek felé nem viszi reptét. — És a nyelv, mintha' 1

1 Megjelent a F. M. 0. Minerva 1828 szeptemberi füzetében, az 1880— 
1885. lapon.
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nem mozdulhatna, némán hagyja a gyarló embert! Könnyek az Érző 
szavai, némellykor versek. De azok, még a legjobbak is, melly 
csekélyen, melly gyengén festik a külön Érzemények tengereit! 
Némelly kevés kiválasztottak megpendítek ugyan — s mi és utóink 
nem szünjük csudálni — azon Hárfát, ha úgy merem mondani, 
mellyben édes aggódásaink és mély örömeink élnek ugyan, de a 
mellyet még egy halandó se tudott tökélletesen használni, — s 
azért kéntelen úgy tűrni, mint a kőszikla ha érezne s századokig 
mozdúlatlan, némán törne szíve.

Ezt a rövidet s igen tökélletlent — de épen a mellyért tán 
Olvasóm előtt még-is bocsánatot nyerek — szükségesnek véltem 
előre-boesátani, minekelőtte ezen Folyó-írás 1828-diki II-dik Ne
gyedében előfordúló gondolatimra, a Kiadó és Redactio által tett 
észrevételekre felelek.

Nem akarok toll-hadat indítani — legalább a szónak azon 
értelmében nem, mellyben én azt veszem — hanem úgy kívánom 
mutatni, vagy legalább elhitetni, hogy észrevételeimet a Redactio 
nem úgy vette, a mint én azokat értettem, és értetni kívántam.

A Redactio észrevételeiből azt látom, hogy rövid soraimat, 
kereken kimondva, megsértésnek, megbántásnak vette. De azt csak 
nem gondolhatja felőlem senki, reményiem, hogy olly keveset let
tem volna P á l  u d v a r á b a n *  hogy éppen azon Redactiót kérjem gon
dolatim elfogadására, mellyet megbántani kívánnék! Nem találhat
tam volna e más és illendőbb módokat? Annyi Scytha becsületet 
tán csak ki-ki fel-tesz felőlem, a ki esmer, hogy csak-ugyan a házi
gazdát a maga házánál megsérteni nem bátorkodnám.

Csekély kifogásaimat szembe mondtam, azt nem tagadom, s 
azért jól cselekedtem úgy vélem; a Redactio pedig a maga-meg
győzésnek legszebb példáját adta, és ama nagy-lelkű Maurus 
Hősre emlékeztet, ki a fia gyilkosát, mint szent vendégét becsűlé- 
meg, s őn házánál neki menedék-helyet nyujta. Nem-hogy a Miner
vának gyilkosa akarnék lenni, vagy megsértője — de a Redactio 
szavaiból azt látom, hogy engem szinte annak tartott, s még-is 
bevett, s igaz magyar jószívűséggel fogadiott-el. Mert koránt-se 
veszem Megjegyzéseit fájdalmas vagy szorúlt szívvel, sőt inkább 
ha tanít, ha oktat, köszönöm.

A mi az a )  betű alatt lévő megjegyzést illeti, úgy látszik 
első tekintetre, hogy józanabb lett volna n é m e l l y t  mondanom m in 
d e n  helyett.

De én a Kecset, a Bájt azon értelemben vettem, mellyet a 
német Z a u b e r ,  a Franczia C h a r m e ,  által jelent-ki. Már ezen érte

* Széchényi Pál, aki I-ő Leopold és I-ő Jósef Királyaink idejében Kalocsai 
Érsek volt, nagyon díszes és pompás udvart tarto tt, mellyet akkor a csinos 
udvariság mintegy Oskolájának tartottak. Innen lett példabeszéddé a bárdolatlan 
emberekről: „a nem volt Pál udvarában.“
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lemben — s nem-is tudom, mi módon tehetném-ki jobban azon bizo
nyos ki-nem mondható valamit, a mi az emberi szívbe olly édes 
mérget önt, melly egy Szentet annyira elcsábíthat, hogy szeret
hesse a gyilkost; a mi a Muszkával hazája havát, jeges zivatarjait 
mindenek felett szeretteti; a mi Honnyunkat, ámbár e smerünk, nem 
olly sárosakat, porosokat, még-is minden fogyatkozásaival lelkűnk
nek legkedvesebbé teszi s a t ,  — ebben az értelemben én Minerva 
B e c s é t ,  a mint azt a Redactió megjegyzéseiben c )  betű alatt, de 
hibásan érinti, egy cseppet-sem érdekeltem, s azt megtagadni, vagy 
csak kérdésben hozni sem szándékoztam. Báj vagy Kecs, és Becs 
köztt én azt a megkülömbözést teszem, hogy a Báj, a Kecs engem 
akaratom, sőt ítéletem ellen-is elragadhat; midőn a Becs, csak a 
valódi érdem megesmerése által leend és nő bennem. Amaz egyszerre 
támad s egyszerre tűnik; emez lassan ver gyökeret, de örök. Amaz 
kedveseimhez vonz, emez Barátomhoz köt. Amaz elszédít és az 
egekbe ragad, de csak pillanatokig, emez lassan de tartós tüze által 
melegít.

Ezen rövid felvilágosítást elegendőnek tartom annak megmuta
tására; hogy én Minerva É r d e m é t  kérdésbe venni nem akartam. 
Ha azt kívántam, hogy minden erkölcsi tehetségei mellett M i n e r v a  
még V e n u s  báj-övét is magára vegye, azért a Redactió s Horniunk
nak azon jeles és hív fiai, kik szent házában munkálódnak, és az 
Istenné Papjai, rám ne nehezteljenek; mert rosszat kivánok-e 
Zeus Isteni magzatjának, ha sikere mellé még azt-is óhajtom: 
hogy Páris néki ítélje a szépség gyümölcsét — ma midőn a világ 
több pásztor emberekkel bővelkedik, kik csak önhasznok után fára
doznak, mint akármelly más hazafiakkal. —

A b )  alatt tett megjegyzésre azt jelentem, hogy igen igen-is 
szabad a Redactiónak minden nyelvbéli tévedéseimet helyre-hozni, 
de én legnagyobb barátja vagyok a Tolerantiának, s azért füleimre 
nézve, mellyek nem kevésbé magyarok, mint akárkié másé, kegyes 
engedelmet kérek, ha én a d b -1 kellemetlenebb hangnak nem ítélem, 
mint a d e d e b b - e t vagy b d - t .  Hogy a nyelv törvényei ellen nincs, 
abból gyanítom, mert Révainál helyben-hagyva találom ezen szava
kat betegb, vastagb, boldogb, közelb, temérdekb s a t. s én nem 
találok kevesb Euphoniat, a db-ben, mint gb, kb, lb-ben; továbbá 
igen helyesen van mondva szabd, dobd, s a t. A Grammatikai 
Regula nem Ország-gyűlés szabása, mellynek úgy hódolnék, a hogy 
minden polgárnak kötelessége, s egyesek, magánosok rendszabásait, 
törvényeit én bizony csalhatatlanoknak nem tartom, s éppen úgy 
a velem-élők, vagy megholtak által magamat lebilincseltetni nem 
engedem, de olly nevetséges Gőg sincs bennem, hogy mostani vagy 
jövendő Generatióknak a nec plus ultra-t én jeleljem-ki. A tudó- 
sabbak tartsanak M o z á r t t a l  én tudatlanságomban R o s s i n i v e l  tar
tok, s midőn a dologhoz értőket a Német csudáit komor képpel
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némán bószívni látom, én a sokasággal tapsolva s lármázva ragad- 
tatom-el a jeles Taliánnak a szoros regulák ellen vétkező Hang
művei által.

A mi a fekete fogakat illeti — a c )  betű alatt tett megjegy
zésekre azt állítom, hogy se Ámort se Psychét azokkal festeni nem 
lehet, akárki mit mond. De hogy a fog a lehető legnagyobb meg- 
becsültetésre áltáljában nem szükséges, de még eggyetlen-egy sem, 
abban a Redactióval egészszen eggyet-értek, s megvallom, nem 
tudom melly értelemben vette azt, a mit mondék, s hogy magya
rázhatta a tisztelt Folyó-írásra. Úgy van az árnyék-szék eránt 
való megjegyzése-is e )  betű alatt.

A d )  betű alatt tett megjegyzésére a Redactiónak azt vallom, 
hogy a T e m p l u m - m a l  igazán azt akartam kitenni, a mit a német 
T e m p e l ,  a Franczia T e m p l e  által tesz-ki. Magamnak sem tetszett, 
én-is kerestem egyebet, de nem találtam. Azonban a Redactió 
tanácsa szerént kettőztetni fogom iparkodásomat, hogy jobbat 
találhassak. Mindazáltal nem fogja a Redactió rossz néven venni, 
hogy ezen p l u m -ot elkövettem, ha azon érzéseimre figyelmezni s 
valamennyire tekinteni méltóztatik, mellyek szívem minden rejte- 
keit bétöltötték; midőn egykor a Görög Istenek szentelt márvány- 
Remekeibe léptem, mellyek körűi ünnepi csend, Attika nevető tiszta 
virányai, Phyle óriási kőszirtjai, Sunium setétkék hullámainak 
morajjai, engem ha nem egészen a felhős Olympus teteire ragad- 
tak-is — legalább Plutárch nagy-lelkű fiainak mély s mélyen érzett 
tiszteletére gerjesztettek —- de azonban a rossz orgona, a mester 
éles szava, a gyülekezet jóléteiének és testi rendes munkálódásai- 
nak a rózsaszaggal ellenkező illatja andalgásimból felébresztvén, 
keresztényi áhitatosságaimban poros t e m p l o m  közepin találtak!*

Az f )  betű alatt lévő megjegyzésre azt bátorkodom állítani, 
hogy én se szeretek mindennapi életemben istenkedni, vagy Istenek
kel társalkodni, míg ember vagyok, míg szívem dobog, míg melyem 
lehel, s hogy én-is gyarlóságomnál fogva inkább érzek Sympathiát 
gyarló felebarátommal, ámbár sokszor mágusi erővel vonz valami 
kinem-mondható tökélletesb lételek-felé, kiknek fényjét, ha most 
el-se tűrhetném, sejdíti lelkem, hogy valaha elbírni fogom. Legyen 
a Magyarnak egyébberánt pödört bajusza, vagy ne legyen — mind
egy. Csak mindenike jó Hazafi legyen, mert a Hazafiúság a Nem
zetiség nem egyébb, mint a Hazához vonzó hív s egyenlően égő 
szeretet, és mindennek, az Ország előmenetelének, erejének, boldog
ságának leg- s legmélyebb talpköve; úgy-mint a Hité nem egyébb, 
a legfőbb tökélletességhez való égő vágyásnál. Nem szavakban fejti 
ki magát, de cselekedetekben. S ha sok — ki most alig tudja, vagy 
eszébe sem jut, hogy van hazája — azt szeretni kezdené, nem volna

* A szerkesztőség megjegyzése: 1819 és 1820-ban Görög-országban átázott 
a tisztelt Gróf.
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a nagyra-becsűlt Kiadó, fájdalom, annak mondására kárhoztatva, 
hogy kinn-lévő pénzeit keresgesse! Nem volna akkor édes Hazánk 
elhagyva, hanem a legnagyobb tökélletességhez járulhatna nem
sokára a Hazafiság, a homok lapányokat termő mezőkké, egéssóg- 
telen posványokat virágzó rétekké változtatná; Országunkat a ten
gerekkel, Budát Pestel öszsze-kapcsolná s a t.

Én-is tudom, hogy Magyarországra nézve Minervának, úgy
mint más Magyar könyveinknek, igen kis számú Olvasói vannak, 
én-sem örülök azon, mint a Kiadó sem, én-is szeretnék azon segí
teni, s tudom, melly nehéz a Jót a világban lábra állítani s végbe
vinni —- mennyi fogásokkal kell élni, és sok embert szinte elcsábí
tani a maga szerencséjére, becsületére, s nagyobb méltóságáért! 
Tudom hányán irtóznak csak a könyv formájátúl, s hát még az 
olvasásiul! Tapasztalom, hogy a külső héj többnyire több szeren
csét lel, mint a belső érték. Látom, melly méltatlant ruház a szép 
köntös sokszor, és melly megtisztelésre segíti. Esmerem az emberi
ség gyengeségeit, és merem mondani jó szándékkal tettem észre
vételeimet.

S Hazánkban, hol az Anyanyelvűnkön szült elme-magzatokat 
a tizedik, századik, de az ezeredik sem ismeri, nem kötelességünk-é 
mindent elkövetni, a mi által a Sokaságot olvasásra édesgethet
nénk s rábírhatnánk? mert csak vallyuk-ki, a magyar könyveknek 
eddig ugyan sikerek nincs. Már a Bécsi-újság boldog, akármelly 
itató-papirosra van fekete szurokja nyomva, annak többé semmi 
sem árt; megnyerte a köz Reputatziót s 10,000 példánynál többet 
ád-ki. Nekünk most kell azt elnyerni, s azért előttünk, s ránk 
nézve egy kicsinység, egy hijjábavalóság igen fontos lehet. Nem 
elég a jó eledel, akármelly jó ízűén el-legyen is készítve, sokan a 
díszes abroszt, fejér edényt-is megkívánják.

Én azt óhajtanám, hogy Minervát sokan tartanák, ha mindjárt 
eleintén egyedül csak azért-is, hogy meglegyen; és hogy azok, kik 
eddig olvasással szemeiket nem igen fárasztották, rendes kis 
magyar Bibliothekát szerezgessenek, gyűjtögessenek. Ez volna az 
első lépés. Jönne továbbá a beletekintés, kivált ha a könyvnek kül
seje tetsző, s annyira jó ízlésű s ügyes formájú is volna, hogy még 
a magyarul nem t.udónak-is kedve jönne megszerzéséhez. Jönne 
azután lassan-lassan az olvasáshoz, s azzal az elme kicsínosításá- 
hoz való kedv, ebből a lelki tehetségek kifejtődése, abbul a tökélle- 
tességhez való közelítés. Végtére az Anya-föld szeretető, melly 
a szerencsének annyi javaival megálda, boldogíta, s annyi temérdek 
jót, — mellyet csak azért nem esmérünk s nem becsülünk elegen
dően, mert könnyen jutottunk hozzá s benne születtünk — rakott 
ránk, hogy elrejtett kincseink alatt szinte hazafiságunk-is vesze
delemben forog.

Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói.  I I I .  kötet. 48
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Én részemről Minervát mindég fogom olvasni, ha bár foliumra, 
és még kissebb betűkkel nyomtatnák-is, mint most s a t. mert 
szeretem, s engem igen mulattat egyszersmind oktatván. De ha 
teszem, engem untatna, ha nem kedvelném s nem szeretném, hanem- 
csak mert Magyar vagyok, becsület okáért, olvasgatnám; már sok
szor elidegenített volna tőle az, hogy negyed rété miatt kocsiban 
menve, a mi szokásom, nem igen olvashatom, mert a szél ide s tova 
hordja, s két kézzel kell tartani, s kis betűji miatt, pedig szemeim 
feláldozását, kívánja. Borítéka sokszor feketít, s ha pillantatra 
kezembe-vennóm, midőn éppen tisztán öltözve társaságba készülök, 
kocsimra várván, kelletik, hogy másodszor mosódjak, vagy az előtt 
piszkos kezekkel jelenjek-meg, a kinek tán tetszeni vágyom, a mit, 
hogy 6 nem kedveli, magam-is becsülök benne, mert a testi tiszta
ság ugyan csaknem kicsinység, mint a lelki tisztaság minden eré
nyeknek kútfeje.

Hijábavalóságoknak fogják sokan mind ezeket állítani, sokan 
pedig felemelkedett érzéssel azt mondani: „ha nem tetszik nékiek, 
hagyják abban, ne olvassák. Koldulva gyűjtsünk-e Olvasókat, illy 
bajosan keressük-é őket?“ s a t. Én ezekre csak általjánosan azt 
kérdem, jó haszna volna-é abból Hazánknak, ha az Olvasók száma 
szaporodnék? Nékem úgy látszik igen nagy, s azért kövessünk-el 
mindent szaporítások végett. — Ha az által Minervának hogy kék 
papirosra nyomtatnak és zöld borítéka volna, ezer olvasója helyett 
tízezer lenne, én tüstént kék papirost és zöld borítékot tanácslanék. 
Ha az által több olvasója támadna, hogy én és mások a Redactióba 
belé kötnénk, ez pedig éles megjegyzései által minket nevetsége
sekké tenne, én a mennyire tehetségemben van, a Redactiót min
denütt s mindenben megtámadnám, legvéresebb toll-hadat, akárhogy 
gyűlölöm-is azt, indítanék ellenei, és ha meggyőzne, a miben kétség 
nincs, s én hatalmas fegyverei miatt gyalázatosán a panicát fúj
nám — szívem annál jobban örülne, mennyivel többen olvasnák 
futásaimat, gyenge s ügyetlen megtámadásaimat, rút csata veszté
seimet! S midőn a Sokaság tán azt. mondaná tapsolva, ugyan jól 
megadták neki, részemről akkor legkellemetesebben éreznék szívem 
belsejében. Azonban egy-általjában kis számú Olvasókból egy 
ugrással nagy számúak nem lehetnek. Környülállásainkban a leg- 
eltökéllettebb fáradozásnak s legkeményebb állhatatosságnak se 
lehet fényes jutalma. Itt van azért helye s ideje, azon virtusokat, 
mellyeket már sokszor szóval, beszéddel, írással nagy prosopo- 
poeiával emlegettünk, végtére életbe hoznunk. Itt van hely s idő a 
legnehezebbek gyakorlására —■ reménylhető siker és bizonyságok 
nélkül nemes, nagy és szép cselekedetek végbevitelére. A hazafi
nak minden czélja az legyen, hogy Hazája előre haladjon. — A nagy
lelkűnek elég jutalom, ha élete végső órájában azt mondhatja maga
magának: „íme Hazám eggy kevésbé szerencsésebb s boldogabb
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lön, mint volt, s ehez én-is járultam“ a Gondolkodónak, az írónak 
pedig elegendő az, ha mondhatja. „íme, visgálataim, fáradozásaim 
által némellyek emberekké, s nehányan jobb emberekké lettek.“

Ne vegyük a dolgot, a mint lennie kellene, hanem a mint van, 
s úgy az embereket. —■ Azon halász, ki madzagra köti horgát, mert 
ő bizony a hal kedvéért ló-szőrrel, ez-is az-is csak szál lévén, nem 
bajlódik -— sok halat, nem fog. Azon Tanácsadó, ki kereskedésben, 
gazdaságban nagy-lelkűségre, Hazaszeretetre támaszkodik, magá
nosán szónokol, mint Sz. János a pusztában.

Számosoknak, sokaknak-is nehéz közmunkálódással, eggyet- 
értóssel valami Hasznost, valami Nagyot végbe-vinni, mert mint a 
Növényországban a Gaz rövidebb idő alatt szaporodik, mint a ne
mes Plánta; úgy az Erkölcsi-világban ezer rosszat könnyebb tenni, 
mint egy jót előállítani. Fogjunk tehát azért inkább kezet, mun- 
kálódjunk egymással, csak Istenért, egymás ellen ne. — Ugy-is 
sok a hátráltató, sok a velünk ellenkező, s azért legalább mi keve
sen, a hányán vagyunk, ne éljünk háborúban.

„Az emberiség történetei mélyebb visgálataiban a Sokaságból 
időszakonként olly férfiak kikelését tapasztaljuk, kik lassan és 
csak-nem észrevétetlenül munkálódva, a Tudományok és emberi 
Találmányoknak sok fontosabb ágazatjait megváltoztatják, s na
gyobb tökélletességre hozzák. Azok eszközölik az illy józan elvál
tozásokat, azok hintik-el sok jónak becses magvát, s jövendő Nem
zetségek mind jobban-jobban terjesztik-ki kezdeteiket; de a veleké- 
lők őket mint tisztább és józanabb Filozófiának fő-alkotójit közön
ségesen nem esmerik-el. Az emberek közit, ezek a Mestervelők. 
Mások ugyan magok idejekben nagyobb hírre kaphatnak, a Soka
ságtól nagyobb tapsolást nyerhetnek, azon munkálódásokat szok
ván ez csak becsülni, mellyeket nyomba haszon követ, s azon 
fáradó zásokat pedig megveti, melly eknek gyümölcsei csak későbbi 
időkben érnek. De a Bölcs ámbár számtalan jót alkot, azt csak 
lialkal, és közfigyelmet elkerülő módon viszi végbe; előmenetelé
nek minden lépése lassú, de bizonyos — és nem előbb mutatják 
magokat az általa okozott hasznos elváltozások s jobbítások, ha
nem midőn már számos esztendők lefolytak az örökség iszonyat- 
jába. Mindazáltal Folebarátjainak ő a vezérlő világa, ő azon for
rás, mellyből sok hasznos és jó az emberiségre árad, és azért az 
igazi dicséret, a valódi becsület s a t, őtet illeti.“

Ezen gondolatait egy Angol írónak itt, minekelőtte elbúcsúz
zam, még elő-akartam hozni, mert tudom, hogy a Minervának több 
Munkáiéi e festésben magokra fognak esmerni — s ha nem magok, 
bizonyosan mások —· s csak ebből-is látni, melly ideával, melly 
szeretettel, melly tisztelettel viseltetem erántok.

Végtére nem reményiem, hogy valaki azon megjegyzést fogja 
tenni, hogy ugyan mi közöm van nekem Minervához, s miért ava-

48*
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tóm belé magam s a t., mert az ugyan-csak a leg és legszomo- 
ruabb volna, a mire egy hív ház a lit kárhoztatni lehetne, hogy 
annak t. i. a Haza előmenetelére, kicsinosodására s boldogságára 
ne lehessen gondja, ne lehessen ügye! Valóban pedig nem ám az a 
bajunk, hogy igen sokan avatják belé magokat hazai dolgainkban, 
— hanem hogy igen-is kevesen gondolnak azzal.

Itt megállapodom s midőn nem kételkedem soraimnak a Re- 
dactió által legbarátságosabb értelemben való vételéről, az Olvasó
nak addig-is jó egésséget, sok lelki-erőt, s kivált olly képzelést 
kívánok, melly mindent rózsa-színűén fest.*)

G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n .

* Már azzal is, hogy ezen szép darabnak eszközlője vala, eléggé megvan 
jutalmaztatva a Redactió. Nem kételkedett soha-is, és nem kételkedik, hogy a 
nemes szívű Gróf, nem akart sérteni. A Redactió szintúgy azt vallhatja magáról. 
Ha tehát két szemközben álló elmésségek öszsze-ütköztek, azt úgy kell tekinteni, 
mint mikor a kovába ütköző aczél, ártatlan szikrát ád, és házat nem gyújt. De 
jó taplóba esett a szikra, és világító lángra adott alkalmatosságot. — Bizonyosan 
nem volna soha véleményi megszakadás, a jó fejű s nemes szívű emberek között, 
ha ugvan-azon néző pontra ügyelvén, minden szónak egyforma értelmet adnának. 
Azért jók hát a csendes felvilágosítások, sőt szükségesek, mert lehetetlen minden
kitől tökélletesen egy értelemben vétetni a szavaknak, kivált egy még indáiéban 
lévő nyelvben. De egy nagy magosságot értten-is, bár mi nagy mestere legyen 
valaki nyelvének, nem kevés függ (hogy úgy szóljunk) a lélek személyességétől, 
a szavak tökélletes értelmének meghatározásában. Azonban e tárgy meszsze-vinné 
a Redactiót. Elég legyen e sok tekintetben arany betűket érdemlő darabjára Gróf 
Széchényi Istvánnak, csak két ószre-vételt tenni.

Első az, hogy nem az u m  vagy o m  vala az észrevétel célja, — mert ez bizony 
mind egy, és engedékenyebb gondolkozásé a Redactió, hogy-sem az effélékben 
gáncsoskodjék, — hanem a T e m p e l  szó, melly helyébe mást óhajtott volna, s a 
mint megvallja maga sem talált eddig, egyéberánt nem esik kétségbe, hogy majd 
talál valaki, weil g u t e  G e d a n ke n  u n d  r ic h t ig e  W ö r te r ,  G eschenke  des G lü c k s  s ind.  
a mint mondja Lessing. Addig-is a szerencsétlen szóktól sem vonja-el barátságát, 
s nem-is tevő más célból az észrevételt, hanem csupán hogy alkalmatosabb keres
tessék.

A másik észrevétel az Euphoniát illeti. Ennek törvényeit, nem az önkénytől, 
nem ez vagy amaz fültől-függőnek bátorkodik vélni a Redactió, hanem a szájnak, 
fülnek és hangnak viszszonos természetében gondolja fundáltatva lenni. Két néma 
(muta) magában-hangzót tehát nem kedvelhet egymás mellett a szóvégén, mivel 
nem lehet azokat a ki-ejtésben elválasztani, ha (ne hogy a gondolat velőssége, 
vagy a kép szépsége foláldoztassék, mert ezek az Euphoniánál clébb-valók még a 
Költőnél-is) — illyekre Poétáinknál olykor találunk, menteti ezt velünk, a Vers 
mértéke,- de Prózában nem fordul-elő ez a kéntelenség, azomban folyó, valamint 
kötött beszédben, helyén van olykor-olykor az e féle kemény nyelvűség, midőn 
tudniillik magának a dolognak és ideának nagyobb feszessége azt nem ellenzi, sőt 
javasollja. Talán tűrhetőbb hát a s z a b d ,  d o b d ,  noha nem lenne hibás a szab jad ,  
a d o b ja d  is, de a korekdedség természete nem javasolhatja ezen mással érthetőnek 
„ k e r e k d e d :i hasonlítóját így: kerekdedb .

E bár mint piczinkedő jegyzékeket, a tiszteltt Gróf nagyobbakra ügyelő 
magas elméje, annál kevésbbé fogja rósz néven venni, mivel a felemelkedett, éles
látású Sas-elmék, jobban belátják mindennek határát, és így a nyelvekét, és azok 
tökélletesedésének kerületét-is, könnyen észre veszik tehát, hogy az Euphonia is a 
nyelv tökéljei közzé tartozván, arra, a kivált a Görög írókkal megbarátkozott, 
és Hellász nagy embereinek sír-hantjai felett, a boldog emlékezetek segedelménél
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6.

Gr. Dessewffy József válasza.
Felette tisztelt! Barátom!

Igaz, én valék a Felső Magyar Országi Minerva megindítója, 
de mind Czímje mind Formátuma, a kiadó Ellinger fajzatja, kit, 
csak hogy meg induljon — mivel már készen valának nála, a sok 
sárga felvetés napotskák azon idomtalan formátumban, mellyeket 
nem tudom milyen Német Folyóírás után magának, azon pitzin, 
tágas, és Striklokos Minervának mettzés rajzával együtt, inelly a 
homlok lapra vagyon tapasztva, szerzett volt — nem akartam nagyon 
háborgatni roszsz ízlésű követésében. Én ugyan hathatósan javasol
tam az ízetlen jót akarómnak, változtatná meg ebbeli, a jobb izlé- 
sűeknek szemeit sértő szándékát, de ő újj költségek kímélése tekin
tetéből magát vonogatván, azt gondoltam, induljon meg bár nú dísz
telenül a Minerva eleintén, csak hogy meg induljon, s igyekeztem 
hogy legalább az első esztendőben Minervának belseje, — mert 
Minerva nem Venus — pótollya ki annak külsőjét, az időtől reményi- 
vén mind a külső mind a belső tökéletesedéseket. Azomban a liosz- 
szasés némelly tekintetekben díszes, némellyekben pedig sajnos Diae- 
tánk, nem engedő leg kissebb befolyásomat is a Minervára a követ
kezett esztendőkben. — Első írásban foglaltt kívánságodat közlém 
Ellingerrel. Mindent megígért, de még is gyanakodni látszott, hogy 
ez mind tőlem jön, és mivel szégyenlette egy kitsit észrevételeidet, 
rneg kért hogy én védelmezzem őtet a mennyire lehet, a nélkül hogy 
helyes okod legyen megbántodni, és igy kerültek ki az észrevételek, 
mellyekrül beszólsz és a mellyekben meg van esmérve mind nagy 
hazafiúságod, mind pedig a változtatásnak szüksége, mind pedig 
meg van téve az ígéret a szükséges változások iránt. — Meg küld
tem hát a legnagyobb sietséggel Terhes1 Prédikátor által most a 
Debretzeni szabadság alkalmával Ellingernek, a Minervát illető pél
dázatot egy levéllel együtt, mellyben minden tekintetben nagyon 
helyes projectumodat — mellynek mind a józan ész, mind a jó Ízlés 
hódolni kéntelenittetnek — felette támogatom, és javasolom. Fogunk 
é boldogulni ezen makats emberrel, nem tudom1! de ha nem boldo
gulnánk, mind én, mind Terhes igyekezni fogunk, Werfer által, 
kinek szebb betűi is vannak, a Minerva kiadását, kieszközleni. Ez 
a nagyot halló külföldi, sokkal okosabb és engedékenyebb ember, 
csak az a baj, hogy Ellinger egy kiteit spitzli lévén, mindent el fog

fogva még most-is olykor-olykor adagolva, és ábrándozva szomor-édesdeden bal
lagó Hazafi, még felemelkedései közben is, egészen megvető szemet nem vethet.

Köszönöm ez alkalommal a nagy becsű Grófnak szívességét a Redactió, szint
úgy valamint a Kiadó, ez-is, az-is, bizonyosan igyekezni fognak, hogy arra mago
kat érdemessé tegyék, és Ő Nagysága helyes javallatjain^l fogva, ezen Nemzeti 
Folyó írás, mind inkább-inkább tökélletesedhessék.

1 Terhes Sámuel (1783—1863) akkor kassai ref lelkész, a F. M. 0. Minerva 
munkatársa.
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követni, hogy Werfer privilégiumot ne kapjon, két Magyar folyó 
írásnak megjelenését pedig nem tudom fogja é egy kis Városban 
megengedni a Felsőbbség? Ilyen mindenféle akadályokkal kell itt 
nálunk mindenre nézve küszködni a köz jó és köz disz előmozdí
tásában. Nem elég hogy meg nem engedik akarminő Politikai tár
gyaknak a Minervába felvételét, a Politikának pedig önkények 
szerént a legtágasabb értelmet adják akár a külső akar a belső 
dolgokra nézve — hanem a régi okos Censort Professor Mészárost 
(ki azolta talán bújában is meg holt) elmozdították, és egy más, 
neve szerént ugyan Magyar Professornak de külömben igen aka
dékoskodó embernek adták a Censurát. Mind ezekről csak azért 
tudósítalak, hogy ne nekem tulajdonítsd, a miket nekem tulajdoní
tani nem lehet. Hiszem még azt sem engedte meg a Consilium, 
hogy verseim kiadásárul azoknak Censurálása előtt kinyorntatód- 
hassanak a két előtted Posonban elolvasott jelentéseim. Nekem — 
mert nem vagyok tehetős ember, és sok mindenféle mind peres 
mind gazdasági bajaim vannak, azon kívül három fiúnak és egy 
leánynak sorsával is sokat kell gondolkoznom — sokkal több aka
dályokkal kell küszködnöm mint másoknak, és sokkal nehezebben 
győzhetem meg azokat. Azomban csekély tehetségem és tehetőssé- 
gem szerént soha sem szűntem meg, és soha sem fogok meg szűnni 
azokkal meg vívni, és bizonyosan soha semmi sem fogja el csiig- 
geszteni tisztelő szolgádat és barátodat 

Szent Mihályon d. 7 October 828.
Gr. Dessewffy Jósefet.

TJ. I. Aurel idehaza van, köszönöm iránta való kegyességeidet, 
esak ne felejtsd el soha. hogy ő szegény legény, és így hogy neki 
egészen más a helyheztetése mint a tiéd, következőképpen neki 
jobban kell kímélni az embereket, a nélkül hogy Characterét le- 
alatsonyítsa. egy szóval hogy neki nehezebb, okos és egyszersmind 
emberséges embernek maradni, és a köz jót előmozdítani, de hogy 
még is ezzel tartozik csekély tehetsége és tehetősége szerént. Te 
ollyan jeles ember vagy hogy neked bízvást mindég meglehet mon
dani, sőt kell is, a mit valaki igaznak tart, akár hibázzék, akár 
nem, tekinteteiben. Szerettetvén a mint érdemied és tiszteltetvén 
Aureliusomtól és Apjától, a te tanáts adásaid legtöbbet hathat
nak rája, és mivel tudom hogy Ötét szereted, bizonyos vagyok, 
hogy helyben fogod hagyni ezeket a mondottakat, mellyeket az 
Atyai szeretet és tapasztalás nékie helyheztetéséhez képpest 
tanátsol.
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IV.

Lánchídi tervek.
1 .

Gr. Sándor Móric levele Széchenyihez.
London den 30ten July 1828.

Schätzbarester Freund! ich nehme Deinen, in Deinem letzten 
Schreiben mir gemachten Antrag, Deine Gefälligkeit im Falle ich 
eie brauchen könnte, in Anspruch nehmen zu dürfen, mit vielem 
Vergnügen an. Die Erfüllung der Bitte, die ich an Dich richte, 
ist nicht allein zu meinem, sondern auch vielleicht zum Nutzen 
unseres Vaterlandes erforderlich.

Da ich von Deiner Vaterlandsliebe, wie auch von Deinen 
Kenntnissen und der Ausdehnung Deiner Wirkungskraft, zu sehr 
in Kenntniss bin, so hoffe ich, dass Du wenn ich Dich ersuche, 
mir auf beyliegende, durch H. v. Brunei gestellten Fragen, so zu 
antworten, dass ich Ihm selbe vorlegen könne, es nicht übel neh
men wirst, Dich, und keinen andern mit diesen etwas schwierigen 
und zeitraubenden Fragen belästigt zu haben. — Ich legte, Hr 
v. Brunei meine in Pesth gesammelten Notizen über den Bau der 
zu erbauenden Brücke zwischen Pesth und Ofen, vor; da sie Ihm 
nicht hinlänglich waren um einen Plan nebst Überschlag der 
Kosten geben zu können, gab er mir die Liste der beygefügten 
Fragen, dessen pünktliche Beantwortung Ihm unumgänglich 
nothwendig ist. — Der Gedanke dieses Projects einst ausgeführt 
zu sehen, macht mich schon froh, wie glücklich würde ich erst 
seyn, sollte dieses Werk, welches so grosse Vortheile dem Handel 
unseres Landes gewähren würde, wirklich zu Stande kommen. 
Zufrieden einen Mann wie Du bist zu kennen, und Ihm die 
Beantwortung der gestellten Fragen überlassen zu haben, ver
sichere ich Dich, dass Dir für die Erfüllung dieses Gefälligkeit 
Dienstes stets dankbar seyn wird Dein aufrichtiger Freund Moritz 
Sándor.

P. S. Ich hielt mich zu kurze Zeit in Paris auf um Deinem 
Bathe gemäss, die Ballhäuser besuchen haben zu können, hin
gegen that ich es in London, konnte aber hier aus Mangel an Zeit 
ebenfalls nicht spielen. In Paris fand ich Dich noch sehr warm 
im Andenken der Duchesse de Guiche und Alfred Noille. Morgen 
reise ich nach Schottland nicht mir wegen der Groos Skooting, 
sondern auch um. England und Schottland kennen zu lernen, die 
drey folgende Monathe werde ich meistentheils mit Reisen zu brin
gen. Monath November bin ich in Malton Mowbray etablirt. 
Vür diesem ahl werde ich dem Vergnügen Pferde auf den Con
tinent zu bringen, wegen pecuniaerer Hinsicht entsagen müssen.
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Meine Adresse ist folgende: Monsieur le eet. ect. Londres Chandos- 
house Chandos Street á l’Ambassade d’Autriche.

2.

Brunei mérnök kérdései.

Fleuve de
Londres Le 30 Juillet 1828.

Avant de pouvoir arréter un plan pour l’Etablissement d’un 
pont, il est necessaire d’obtenir d’abord les renseignements et 
données suivantes

1° Une carte du cours du fleuve on Riviere sur quelques 
lieues du longueur afin de donner une idée de quel cote le courant 
se porté?

2. Largeur exacte de la Riviére?
3. Profondeur sur plusieurs points de son Lit?
4. Quelles sont les erues?
5. Est-elle sujette aux Débordemens?
6. Est-elle sujette aux Glacee et aux debacles dos glaees?
7. Quelle est la rapidité de son cours?
8. Y-a-t-il une navigation? qu’elle en est la nature?
9. Sur quel point se dirige la navigation?

10. Quelle est la nature du Sol?
11. A quel service doit-on employer ce pont? quels sont les 

plus pésantes charges et combién de chevaux?
Si on donnáit la preference a un pont par suspension qui 

admetterait des Pilles á 200 pieds l’une de l’autre serait-on tout a 
fait hors d’atteinte des glaces?

Un pont de ce genre est le plus économie de tout ce que nous 
connaissons pourvu que le fer sóit de bonne qualité et ä bon 
marché

quel est le prix du fer eu barres
quel est le prix du fer en grosses chaines bien fabriquées
quel est le prix de la main d’oeuvre d’un forgeron

( d’un charpentier 
par *,0U1 I des manoeuvres

Si il faltait obtenir les fers de l’Étranger pourrait-on trans
porter des fers d’Angleterre —

Le fer en barre d’Angleterre coute environ 10 Shillings le 
cent, pesant et fabriqué en chaines—environ 14 Shillings.

La fonte environ de mérne, c’est ä dire lorsqu’elle est fondu 
d’aprés des formes données; tels que pour un Pont.

On pourrait dans tous les cas envoyer un ou deux ouvriers 
Anglais —

Enfln tous les renseign emens du localité ne peuvent manquer 
d’étre tres utiles ä M. Brunei Ingénieur Mernbre de la Societé 
Royale de Londres ect.
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3.

Gróf Sándor Móric levele Széchenyihez.
Paris den 30ten September 1828.

Dein Schreiben vom 4len September erhielt ich in London, am 
22tcn d. M. (meinem Nahmen stage). Kein angenehmeres Geschenk 
konnte mir nicht gegeben werden, da mich Dein Brief Deiner 
wahren Freundschaft versichert; eine Bitte wird der Freund dem 
Freunde gewiss nicht abschlagen, mir nämlich mit Deinem er
fahrungsvollen, freundschaftlichen Rathe in meinem thun und 
lassen, stets behülflich seyn zu wollen. — Bevor ich England ver
lassen werde, bin ich gesonnen die berühmte Kettenbrücke (deren 
Abbildung sich in unserem Club in Pesth befindet) zu besehen. 
Ich habe einen grossen Teil Englands und Schottlands bereiset, 
viele Fabricken, Eisenbahnen, Seehafen etc., etc. besuchet, ich be
halte mir das Vergnügen, bey meiner Rüchkunft viel mit Dir 
über diese Gegenstände zu sprechen.

Sowohl Geschäfte als auch Abwechslungshalber kam ich nach 
Paris, um 2—3 Wochen hier zuzubringen, ich nehme mir vor Rue 
Mazin, wie auch den ehmaligen Obtl (?) von Rcchau zu besuchen. — 
Den l ten November bin ich in Malton Mowbray, von wo ich Dir 
eine genaue Beschreibung meines etablissements und meiner Lebens- 
Art geben werde. —· Károly’s Brief erhielt ich gestern hier, bey 
meiner Ankunft in London, wird mein erster gang vür die durch 
Dich verlangten Luftpolster seyn. Auch Károly’s Commissionen 
sollen nicht lange säumen. — Die gute Aufnahme, die die Er
wähnung der Fragen Bruneis hatte, durch1 —, lässt mich hoffen, 
dass mann der Ausführung dieses Planes wenn auch nicht nütz
lich, doch nicht hinderlich seyn wird. — Ich sprach Brunei vor 
mehreren Wochen ,er zeugte mir die Zeichnung einer nach Seiner 
Angabe verfertigten Kettenbrück (in England) die in Stücken 
zerlegt nach der Isle de France transportirt worden ist, wo selbe 
seit einem Jahre zum Nutzen und Entzücken der Einwohner 
dient. — Ich hoffe, dass Du meinem so natürlichen Wunsch von 
Dir und vom Treiben unseres Vaterlandes manchmal etwas hören 
zu lassen, erfüllen wirst in so fern es Deine Geschäfte erlauben 
und Du nicht besser Deine Zeit anzuwenden weisst. Dein aufrichti
ger Freund Sándor.

P. S. Es ist unglaublich, was die vür die Russische Armee, 
nicht ganz vortheilhaften letzteren Nachrichten, vür eine traurige 
oder vielmehr befürchtende sensation hier gemacht haben, mann 
ahnet dass der Ausgang der nach Morea gesendeten Expedition 
nicht viel besser seyn dürfte; so eben vernehme ich aus Privat 
Correspondenzen, dass der Russische Botschafter am Englischen 
Hofe, die Blockade der Dardanellen erklärt haben soll, diese Nach
richt bedarf mehr Bestätigung.

1 József nádort érti.
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4.

Brunei mérnök levele gróf Sándorhoz.

Monsieur Le Comte
Londres le 9 Avril 1829.

J’ai l’honnenr de vous transmettre le petit dessin du Pont 
par suspension qui conviendrait le mieux sur une Echelle aussi 
considerable que celle de la largeur du Danube Pexigerait 
environ 650 toises au dessus du Pont de Bateaux actuel.

Je n’ai pu entrer dans les plus grands details relativement 
ä la construction et au Devis parce qu’il faudrait que je fusse 
certain d’abord, si on peut, sans inconvenient, ériger 4 Piles dans 
le lit du fleuve; car ce serait antant de temps perdu que d’entrer 
dans tout le detail d’une Entreprise si considérable si aprés tout 
les glaces presentaient des obtacles insurmontables. Yeuillez done 
vous accepter de me procurer eette decision et du moment qu’elle 
me sera parvenue je reprendrai ce travail et serai en sorte de 
répondre á l’opinion favorable que Γοη peut attendee de moi.

Agréez Monsieur Le Comte l’assurance des sentiments de men 
respect et croyez moi trés particulierement.

Votre trés trumble et trés obeissant Serviteur Me. J. Brunei 
Ingénieur.

Monsieur Le Comte de Sándor.

Londres le 9 Avril 1829.
D’apres le Rapport qui nous a été transmis par Monsieur Le 

Comte de Sándor relativement au Projet d’établissement d’un 
Pont sur le Danube entre la ville de Pesth et celle de Buda, il est 
évident que le seul mode de construction qui conviendrait serait 
eelui sur le principe de suspension, tel qu’il est représenté dans le 
pétit dessin cy joint.

Mais comme l’éxócution d’un tel projet dépendrait nécessai- 
rement de la possibilité d’élever des Piles de Pierre dans le Lit du 
i'leuvc: co serait á messieurs les Ingenieurs du Pays a déterminer 
préalablement. Si on peut, sans aucun inconvenient, construire 
trois ou quatre Pilles.

Dans le cas ou il n’y aurait aucune objection, nous nous 
t ccuperions de suite sur cet avis de tout ce qui peut avoir rapport 
aux Plans de construction. Il s’agit done de décider si on peut 
ériger quatre Pilles dans le Lit du fleuve. On pourrait ä la verité 
se borner ä trois, mais comme quatre supports contribueraient a 
donner un plus grand dégré de stabilité au Plancher et en di- 
minueraient mérne la dépence nous recommandons en consé- 
quence quatre points d’appui au lieu de trois outre les culées de 
revers ou Points attache aux deux Rives.

Pour ce qui concerne la dépence nous pensons que Messieurs 
les Ingénieurs du Pays peuvent donner une idée assez précise de 
Ja dépence de chaque Pille et des deux points d’attache que l’cn 
pourrait estimer au mérne prix qu’une Pille. Il en serait de mérne
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du Tablier du Pont que les ingénieurs peuvent également évaluer 
d’autant qu’il ne faut que des Poutrelles de 5—6 pieds de distance 
et pour une largeur d’environ 25 pieds.

Comme les Chaines, les tiges de suspension et la Ferrure en 
général constituent la portion la plus essentielle du Projet nous 
donnons ici une idée de la dépence, en statuant d’abord le poids 
et ensuite le prix d’aprés ce qu’il en couterait ici pour monter uu 
tel Pont.

Les Chaines et Ferrure en général péseraient 3,500.000 ft 
poids d’Angleterre dönt la dépence, y compris le montage revien- 
drait a environ £ 20.000 Sterling.

V.

Széchenyi kaszinói működésére vonatkozó főbb iratok.
1 .

A Pesti Casino első jegyzőkönyve.
1827 június 10-én,

Mind Gróf Széchenyi István Urnák azon meghívó levelére, 
mellyet a Casino felállítására magokat ajánlottaknak e folyó esz
tendő Áprilisában küldött, mind a szerencsésen elkezdődött Ló-fut
tatásra több Uraságok érkezvén meg Pestre, a Maria Dorottya ut- 
szában fekvő Vogel háznál Casino alkotása végett már kifogadott 
helyen, annak megkezdése s folyamatba hozatala iránt tartatott 
Báró Brüdern Jósef Ur Előlülése alatt a Legelső Tanácskozás.

voltak:Jelen
Appel

Gr. Andrássy Károly 
Atzél Antal 

Gr. Berényi Lajos 
Gr. Berchtold Antal 
B. Bánffy László 

Bohus János 
Csapó Dániel 

Gr. Csáky Károly 
Dercsényi János 
Döbrentei Gábor 

Gr. Erdődy Sándor 
Gr. Eszterházy Károly 
Gr. Eszterházy Mihály 

Erdélyi János 
Gr. Fekete Ferencz 
Gr. Festetics Leó 
Gr. Haller Ferencz

Daruvári Jankovicli Izidor 
Gr. Károlyi Lajos 
Gr. Kendeffi Ádám 
Gr. Keglevich Gábor 
Gr. Keglevich László 
Gr. Keglevich Sándor 
Gr. Keglevich István 

Kulcsár István 
Gr. Lamberg Rudolf 
Gr. Mikes János

Monbach Károly 
B. Orczy Lőrinez 
B. Orczy László 
B. Orczy György 

Pesty Ferencz 
Gr. Pejachevich Péter 
B. Podmaniczky Károly 
Gr. Sándor Móricz
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Semsey Jób 
Gr. Széchényi István 
Gr. Teleki Ádám 

Uzovics János

B. Wenkheim József 
B. Wesselényi Miklós 
Gr. Viczay Károly 
ifj. gr. Zichy János

Gr. Wartensleben Károly

Örömét jelenté Gróf Széchényi István e gyülekezeten, ámbár 
a magokat aláírottak számához képest még nem volt nagy, de soka
kat a még folyó Ország-gyűlés tartóztatván, legalább kevesebb 
számmal is helyesnek, szükségesnek tartotta a Casino felnyitását, 
hogy Ezek, rész szerint tudják meg mi történt eddig a dologban, 
rész szerint későbbre pedig olly vezér ideákat állítsanak meg, mely- 
lyekre mind addig lehessen építgetni, míg az Egész össze áll s ahhoz 
minden Tag vagy legalább a Többség megerősítő helyben-hagyá- 
sát adja.

Casino felállítását, mondá Gróf Széchényi István, azért óhajtja 
s dolgozott is rajta másokkal együtt, nevezetesen Posonyban az Or
szág-gyűlése alatt, hogy Londoni, Párisi, Gréczi, Prágai s több 
Casinók példájára a mi Hazánkban is legyen egy ollyan megkülöm- 
böztetettebb díszes össze-gyülekező hely, mellyben főbb és elő
kelőbb s jobb Nevelésűek, eszes, értelmes férjfiak, a társasági rend
nek mindenik osztályából, egymással vagy barátságos beszélgetés 
végett találkozzanak, vagy többféle politikai újságokat, mint a mily- 
lyeneket rendszerint a kávéházakban találni lehet s hasznos gazda
sági. tudományos, művészi hónapos-írásokat olvashassanak, mago
kat pedig üres órájokban illendően mulathassák, vagy, ha történ
nék. hogy ezutánra több magyar főbb Uriházak az esztendőnek egy 
részét itten Pesten töltenék, ezek közül azok, a kik külön házat nem 
tartanak, a Casinoban egyúttal kények szerint való Vendéglőt is 
lelhessenek s így azt a mit az életnek gyönyörűbbé tehetésére nézve, 
idegenben bővebben feltalálnak, nálunk Hazánkban is lassanként 
mind inkább pótolva leljék s ez által folyvást többen és többen ide 
szokjanak.

Jelenté a tisztelt Gróf hogy mind ezek elérhetése végett, több 
jóbarátjával együtt igyekezvén, eddigre 175 actionariust szer
zett, a kik jó részben actiájokat, melly külön külön egy személyre 
száz Eforint, ezüstben, le is fizették, kötelezvén magokat egyszer
smind arra, hogy annyi summáig a Casinonak három esztendőre 
esztendőnként részesei lesznek. Az egybe-gyült pénzből, mondá Gróf 
Széchényi István, van kifogadva a . . .  szobából álló kvártély, azzal 
vágynak véve az ezekben álló házibútorok s téve egyéb költségek.

Az Elölülő Ur megköszönte minden jelen lévők nevében Gróf 
Széchényi Istvánnak ezen a köz jóra szánt fáradozását s ez olly 
Biztosság vagy kiküidöttség kinevezését ajánlá, melly Pesten s 
Budán lakókból vagy ollyanokból álljon, kik inkább itt lehetnek] s 
ezen kiküldöttség a Casinonak mind belső rendjét, mind későbbre is 
bizonyosabb fennmaradhatását dolgozná-ki s az Egészet a Részesek 
jelen nem létében vezetné.

Elfogadván ezen ajánlást a Gyülekezet, kiküldöttség tagjaivá 
közös akarattal e következők neveztetődtek:



766 G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓI

Csapó Dániel Gr. Károlyi Lajos
Döbrentei Gábor mint Jegyző Gr. Keg'levich Gábor
Erdélyi János B. Orczy László 

B. Podmaniczky Károly 
Gr. Széchényi István.

Gr. Fekete Ferencz 
Gr. Haller Ferencz

2.

Gr. Sedlnitzky József és besúgóinak jelentései.
a) Sedlnitzky jelentése 1827 júl. 2-án}

Megtudván, hogy Széchenyi az ellenzék karjaiba vetette ma
gát és mindjárt az országgyűlés kezdetén Pozsonyban reuniót 
létes.tett, majd Pesten is ilyet akar alapítani, felkérte megbízott 
emberét, lépjen az egyesületbe és tudja meg, mi az egyesület 
célja, szelleme stb. Jelentéseiből kitűnik, hogy az egyesület eddig 
még nem aggályos, továbbá, hogy Széchenyinek versenytársa 
akadt a durva Keglevichben, aki egy másik durvább egyesületet 
létesít. Remélhető, hegy amint a pozsonyi, ezek sem fognak meg
szilárdulni. A két egyesületet továbbra is figyeltetni fogja.

E jelentésre Ferenc császár (Baden, 1827 júl. 10-én) azt az uta
sítást írta fel Sedlnitzky számára, hogy figyeltesse a két egyesüle
tet továbbra is és tegyen jelentést, hogy szükség esetén azonnal in
tézkedni lehessen.1 2

Mellékletek:

Több mágnás által a múlt télen alapítani elhatározott Kaszinó 
Pesten meg fog valósulni. Különös az a körülmény, hogy valószí
nűleg b. Wenkheim tanácsára a jelentéstévőt szemelték ki részvé
nyes tagnak a kaszinónál és a lóversenynél, mert jól ismeri a pesti 
viszonyokat. Széchenyi tegnap meg is látogatta. Kijelentette neki, 
hogy ha királyi szolgálatban is áll, hűség szempontjából felveszi a 
versenyt. A kaszinóban nem lesz politika, csak megengedett lapo
kat fognak járatni; a kaszinó célja pusztán a társas élet és a keres
kedelem előmozdítása, hogy a magyar termények közvetlen a terme
lőtől szereztessenek be, azért kiváló, feddhetetlen kereskedőket is fel
vesznek tagokul. Károlyi György át akarja engedni a kaszinó cél
jaira pesti házát s az egész a gráczi Joanneum és a prágai Ressource 
mintájára alakulna. Az alkalmas pesti kereskedőket Széchenyi fel
hívására neki kell kijelölnie, részt kell vennie a kaszinói bizottság
ban, a lóversenynél pedig a versenypályáról kell gondoskodnia a 
pesti tanács útján. Már 1819-ben is részvényessé választották a ló
verseny ügyében tartott üléseken.

Véleménye szerint a mozgalomban nincs rossz szándék. Szé
chenyi a lelke az ügynek s újabban helyes, hű és hazafias gondol

1 Pol. Hofstelle 1827. év 5246, 5873. sz.
2 Ez utasítás alapján Sedlnitzky megbízottait további megfigyelésre és jelen

téstételre hívta fel. (Pol. Hofstelle, 1827. év 5873. sz.)
3 Valószínűleg Steinbac.h Ferenc akkori pesti jogügyi fiskális jelentése.

b) Név3 és kelet nélkül.
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kodásúnak bizonyult a főrendi táblán a túlzó nemesi renddel 
szemben. Nehéz dolog volna ily nyilvános társaságot megtiltani, 
hiszen nem mutatott eddig veszélyes irányzatot. Lehetetlen ez 
Magyarországon, mert a földesurak akkor jönnek össze egyik vagy 
másik társuk birtokán, amikor akarnak. De nem hiszi egyébként, 
hogy maradandó lesz a kaszinó, mert 100 irtot kell fizetni minden
kinek, de itt senki sem fizet szívesen.

A pozsonyi reunióban csak egyszer volt, nincs kedve a pesti
ben sem résztvenni, mert nem szeret a nyilvánosságban szerepelni. 
Nem bánja, ha az urak megbántódnak, ha kimenti magát; előtte 
csak az van, hogy a kapott felső parancsokat pontosan teljesítse. 
E kellemetlen helyzetben utasítást kér, mit tegyen.

c) Pistori jelentése1 1827 június íí-éről.
A pesti lóverseny 6—9-ike közt folyt le és nem történt semmi 

különös esemény. 6-án szép idő volt és 15 ezer ember gyűlt össze. 
10 óra körül, két verseny lefolyása után hirtelen nagy zivatar folyt 
le és a közönség elmenekült. A többi napokon is ilyen volt az idő. 
A 100 frtos fődíjon kívül a csikósok számára is volt díj kitűzve. 
30 csikós vett lovon részt a versenyben s úgy nyilatkoztak, hogy 
a jövőre inkább futásra nevelik lovaikat, mint kocsihúzásra. 
A közönség véleménye megoszlik a versenyen. Többel beszélt, akik 
a lóversenyben és a kaszinóban résztvesznek s szerintük a kaszinó 
célja csak az, hogy a most Pesten időző urak barátságosan talál
kozhassanak. Magában a kaszinóban csak közömbös beszélgetést 
hallott. Kevesen látogatják s az országgyűlés vége előtt nem is 
mondható meg, hogy milyenné alakul.

d) ZZ (Steinbach Ferenc) jelentése. Pozsony, 1827 június 21.
Csak rövid ideig tartózkodott Pesten, hogy a kaszinó alapítá

sáról tudakozódjék. Széchenyitől tudta meg a következőket. Szé
chenyi és Andrássy György márciusban Pozsonyban, Festetics 
Leo pedig Pesten megkezdték a 189 kaszinói aláíróktól a részvé
nyesi díj beszedését. Április közepén már 5000 frt volt együtt. 
Ekkor Széchenyi Pestre utazott, hogy a lóverseny és kaszinó ügyé
ben tovább intézkedjék. A kaszinó számára kibérelt Vogel bútor- 
kereskedő házában 10 szobát és megrendelte a szükséges berende
zési tárgyakat.

Május vége felé összegyűlt a társaság Pesten a lóversenyre 
és ekkor a kaszinóban tartották a megbeszéléseket. A lóversenyre 
lejött hg. Liechtenstein és több Béesben tartózkodó angol, továbbá 
sok fiatal főnemes. Ezek leginkább a Hét választóhoz címzett foga
dóban étkeztek, de nem voltak megelégedve, azért megfogamzott 
a gondolat, hogy a kaszinóban vendéglőt rendeznek be.

Széchenyi a szükséges megbeszélésekre összehívta a Pesten 
tartózkodó részvényeseket s Keglevich Gábor elnöklete alatt elha
tározták, hogy Vogellal új szerződést kötnek, a helyiséget kibőví

1 Pol. Hofst. 1827. cv 4962. ez.
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tik, saját étkezőt rendeznek be s erre egy felügyelőt szerződtetnek. 
Mindezek bővebb kifejtésére bizottságot küldtek ki. Most már 
Vogel házának egész első emeletét bérlik, a földszintet meg ven
déglőnek, sőt külön pincét is kaptak összesen évi 2400 frt bérért. 
Felügyelőnek Tekusch volt kávést fogadták meg s neki kell a jó 
étkezésről gondoskodnia. A kaszinó személyzete: egy portás, bá
rom szolga, egy titkár és egy pincemester. Vannak a kaszinóban 
dohányzó-, étkező-, olvasó-, billiárdszobák s jár minden megenge
dett bel- és külföldi lap. Éjfél felé zárnak. Azt akarják, hogy oly 
rend, tisztaság és udvariasság legyen itt, mint az angol klubbok- 
ban. A részvényesek bárkit bevezethetnek, de be kell írni nevüket 
a vendégkönyvbe. Szabályok még nincsenek. Az évi kiadás kb. 
22.000 írtra van számítva, Széchenyi 24, Károlyi 48, Keglevich 12 
személyre szóló ezüstöt adott a kaszinónak. A bevásárlások már 
megtörténtek és Széchenyi reméli, hogy a szükséges 15.000 frtot 
beszedi. Felhívta részvételre a pesti kereskedőket is, de azok meg
köszönték a hívást, mert az épülőfélben levő kereskedői palotára 
sokat kellett fizetniök. A helytartótanácsból Végh, Ambrózy és 
Mérey lettek részvényesek. Széchenyi általában mindenkit meg 
tud nyerni s Magyarországból második Angliát akar csinálni.

A kaszinó célja összejövetelre való lehetőség télen az orszá
gos bizottság, nyáron a lóverseny alkalmára. Széchenyi azt akarja 
elérni, hogy a magyar főurak ne Ausztriában és ne angol lovakon 
nyerjék el egymás pénzét. Május 20-án kezdődik meg Pesten a ló
verseny. A másik célja Széchenyinek, a kereskedelem előmoz
dítása; mert minden részvevő tarthat saját pecsétje alatt, meg
szabott áron bort a kaszinó pincéjében. Köthetnek ott gyapjú, do
hány ügyében üzleteket. Télen valószínűleg politikai megbeszélé
sek is lehetnek itt, a jóérzelmű részvényeseket esetleg elnyomhat
ják az ellenzékiek, ha — bár nem valószínű — a kaszinó előbb fel 
nem oszlik.

Széchenyi pesti időzése alatt két túlzó fiatal ember azon kéré
sét. hogy ők is tagjai lehessenek a kaszinónak, elutasította, ezért 
a fiatalság most becsmérli a kaszinót s a durvaságairól ismert 
Keglevich István egy másik, olcsóbb (évi 25 frt) kaszinót akar lé
tesíteni a Kemnitzer-féle házban. Erre a kaszinóra is sok már az 
aláíró s még folyton szaporodnak. A két kaszinó közt kölcsönös 
ellenszenv van s vagy tönkre teszik egymást, vagy pedig fel fog
nak oszlattatni a jóérzelműek kívánságára. Erre a Keglevich- 
kaszinó fog okot szolgáltatni, mert itt bizonyára napirenden lesz
nek a kihágások, részegség, játék, verekedés.

(Steinbach) intézkedésére Széchenyi mindenben Pistori vá
rosi alkapitányhoz fordul s csak a nagygyűlés után vált Pistori 
feleslegessé, mert a részvényesek felosztották maguk közt a teen
dőket, de Pistori értesül azért mindenről Tekuschtól.

Széchenyinek vesszőparipája a lóverseny és haragudni fog, 
ha a pesti tanács nem engedi meg a lóidomítást azon ürüggyel, 
hogy az igényelt legelő a kereskedelem részére szükséges. Szé
chenyinek nagy tervei vannak, a városi legelő felét bérbe akarja 
venni, de a mostani bérlet még 4—5 évig érvényben van.
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e) S'edlnitzky újabb jelentése az urálii odóhoz.1
A júl. 10-iki rendelet szerint tovább figyeltette a pesti kaszinót. 

A Széchenyi-alapította egyesület nyilvános tevékenységét és ed
digi állapotát tekintve úgy látszik, mintha a cél csak a társas 
szórakozásnak, a nemzeti érzés és szorgalom érdekeinek előmozdí
tása volna és hogy a. szövetkezés nem lesz hosszabb tartalmú. De 
ez a cél, — mint azt Széchenyinek Esterházyhoz intézett levele 
mutatja — csak leplezett cél, az igazi az, hogy a nemzeti szellemet 
a kormány ellenzésére bátorítsa fel. Kétségtelen, hogy Széchenyiek 
nem kedvetlenednek cl az eddigi részvétlenség miatt. Minthogy az 
ügy fontos, mindent el fcg követni, hogy a kaszinó minden tekin
tetben a legszigoníbb megfigyelés alatt álljon.

Ferenc császár e felterjesztés alapján elrendelte (1827 nov. 
24-én), hogy a kaszinó és Széchenyi (utazásain is) a legpontosab
ban figyeltessék meg.2

f) Széchenyinek gr. Esterházy Mihályhoz Tallósra küldött (Pest, 
1827 okt. 6-iki keltű) levele.

Ich habe mit Dir eine Menge zu reden — und gar keine Zeit 
zum Schreiben. Zu Dir kann ich nicht kommen — also komm zu 
mir. Den 10. bin ich in Zinkendorf — bis zum 9-ten Abends muss 
ich hier bleiben.

Die alten sind alle nicht mehr zu repariren, trachten wir die 
jungen Leute, Sándor, Lamberg ect. zu etwas Besseres bilden, wie 
die alten liederlichen Taugenichtse — wovon ich unter uns gesagt 
gestern in Gödöllő ein trauriges Exemplar sah! —

Welcher Rückblick auf das ganze Leben!
Grassalkovich liegt seit 1 Monat im Bette in einer fieberhaf

ten Apathie.
Tini ist voller Angst und ich glaube mit Ursach! —
Wie gewonnen, so zerronnen! Eine schöne erhabene Erschei

nung auf unserm Erdball das Geschlecht Grassalkovich! und welch 
entsetzlicher Verlust für das Land! —

0  Schande, wo ist deine Röthe! —
Du sprichst vom Absolutismus. Es ist wahr, kein Mensch , ist 

— besonders itzt, absoluter wie ich, denn es ist keine Maus hier 
zur Opposition! —

Es geschieht manches, was geschehen sollte — gar nicht — 
manches zu langsam — manches verkehrt.

g) S'tcinbach jelentése Sedlnitzkyhez, Pest, 1827 okt. 26.
A Széchenyi-féle kaszinó eddig kevéssé látogatott, napközben 

ö—6 vendég van, ezek olvasnak s hamar távoznak; este nyolc után
1 Pol. líofst. 1827. év 8654. sz., 9353. ez.
2 Ez alapon Sedlnitzky 1828 elején Steinbachot felhítta a felség nevében, 

hogy a kaszinót és Széchenyit pesti tartózkodása és magyarországi utazásai 
alkalmával behatóan figyeltesse meg és az eredményről tegyen jelentést. Költségeit 
azonnal megtéríti.

Gróf Széchenyi I s tv á n  naplói  ITT. kötet . 49



770 G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓ I

üresek már a helyiségek. A Bécsből jövő Tarault vendéglős a ka
szinó földszinti helyiségében kapott helyet s itt idegenek is étkez
hetnek. Nyolc nappal ezelőtt érkezett s november 3-ától fog 
működni.

Jelenleg az országgyűlési küldöttség és a lóverseny tarthatja 
fenn a kaszinót, nagyon drága, úgyhogy sokan elvesztették kedvü
ket. Azt remélik, hogy a télen látogatottabb lesz, de az országgyű
lési küldöttségeket csak februárban hívják össze s egy hónapig 
működnek, még Széchenyi sem fogja tudni fenntartani a kaszinót. 
Most azt akarja kivinni, hogy a részvényes díjat 50 írtra szállítsa 
le és szaporítsa a résztvevők számát. Azután az a nyílt szándéka, 
hogy társaságokat létesítsen vasút, csatorna építésére, a valódi 
azonban az, hogy a nemzeti szellemet felkeltse és erősítse. Ezt 
célozza a Nagy Pállal megbeszélt az a szándéka is, hogy a jövő 
tavasszal beutazza lóháton megyéről megyére az országot.

A másik (Keglevich) kaszinó a Gábler-liázban, a Váci-utcá
ban csak november 4-én nyílik meg, tagjai nagyobbára fiatalok. 
A tagdíj 25 frt, csak hazai borokat tartanak, minden hazafias lesz 
itt, a németség ellen gyűlöletet fognak szítani és mindenüvé a ma
gyar nyelvet akarják bevezetni.

h) Jelentés a június 10-iki gyűlésről és az ebből kiküldött választ
mány működéséről.

Június 10-én volt a kaszinó megalakulása. Minthogy az or
szággyűlés meghosszabbítása miatt nem jelenhetett meg mindenki, 
hogy valami történjék, többen egybegyűltek és több irányban ren
delkeztek azzal, hogy az összesség esetleg megváltoztathatja. A fő
elvek csak a közgyűlésen állapíttatnak meg, de mivel tán sohasem 
lehet mindenki jelen, a többség fog határozni. Ezután meghallgat
ták Széchenyi előterjesztését, hogy mi történt eddig és egy kisebb 
bizottságot küldtek ki az egyesület belső életének megállapítására. 
Ez a bizottság a következőket tette közzé: A kaszinó helyiségei a 
Vogel-ház első emelete, a földszinten pedig öt helyiség, konyha 
és pince. Eddig nyolc szoba van bebútorozva, a többi nov. 8-án 
lesz készen s akkor a vendéglős is rendelkezésre áll. Eddig 16 rész
vényes palackbort küld be, hogy lehetőleg minden magyar- bor is
mert legyen. Most 168 részvényes van, a részvények száma azon
ban 205, eddig befolyt 15.700 frt, még 4800 frt a hátralék. 1828 ja
nuár 20-ára közgyűlés van rendelve és itt állapítják meg véglege
sen az irányelveket és a részvényesek tagdíját.

Az hasznos lehet, hogy a termelő a kereskedővel s ez a kül
földivel közvetlen érintkezésbe jut.

i) Névtelen jelentés a kaszinóról, Pest, 1827 nov. 2.1
Az aug. 9-én kapott megbízás szerint megfigyelvén a kaszinót, 

jelenti, hogy az aug. 20-án nyílt meg és csak főurak, tisztek kap
tak belépő jegyet. A kaszinó még nem nagyon látogatott, de télen

1 Pol. Hefst. 1827. év 9027. ez.
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azzá válhatik. Délelőtt 11-től este 11-ig van itt élet. Szórakozás: 
játék, bel- és külföldi lapok, beszélgetés, étkezés 2—4-ig. Novem
ber 8-ától Tarault lesz a vendéglős. A személyzet jól van meg
válogatva.

Eddig semmiféle nyugtalanító körülmény nem volt. A rész
vényesek tartják fenn évi díjjal és néhány évre a fennállás 
biztosítva van. Továbbra is ügyelni fogja a kaszinót, egyúttal 
jelenti, hogy egy másik kaszinó is alakulóban van a Váci-utcai 
Gábler-h ázban.

j) Ferstl jelentése1 Sedlnitzkynek, 1828 március 26.
A mágnás kaszinó vezetői közt nem jó a hangulat, mert nin

csenek a jelenlegi helyiséggel megelégedve s át akarják költöz
tetni a kaszinót a Kemnitzer-házba. Széchenyit megint angol sze
lek bántják s ő sem tudja a pénz értékét, mint Károlyi, vagy a 
folyton tervezgető Esterházy Mihály. Végre a tagok többségét rá
bírta Széchenyi, hogy maradjanak meg, mert a költözködés sokba 
kerülne. Bármily nagy is Széchenyi türelme, mégsem jósolnak a 
kaszinónak hosszú fennállást, mert niost ugyan sok tag leüzette 
évi díját, de a jövőre, ha a többség már nem lesz Pesten, csak 
üscus útján szedhetik be a díjakat.

Még zavarosabb a helyzet a Keglevich-féle kaszinóban, 
amelybe mindenkit felvesznek, aki nem látszik gyanúsnak előttük. 
Dohányzás, ivás és játék itt a fő; a hangadó b. Laffert, korlátolt 
egyén, mindent magyarosítani akar, gyűlölséget szít a németek 
ellen, mert ez most a divat; saját kezével löki ki a nem tetsző, né
metsége miatt gyanús egyéneket. A üatal Jankovich Lőrinc napos 
vendég, szerinte a kaszinónak nincsenek szabályaik, ilyenek csak 
az angol szélhámossággal telt mágnás kaszinóban vannak. Szerinte 
s ezt a jelentések is igazolják, e kaszinónak nincs politikai célja, 
nincsenek alapszabályai, csak a társas szórakozást akarják télen s 
éppen ezért kétségbe vonják tartós fennállását, mert nyáron és 
ősszel a legtöbben nincsenek Pesten s a tagdíjat rendetlenül űze
tik, úgyhogy alig tudják a szükséges kiadásokat fedezni.

k) Scdinitzky jelentése2 Ferenc császárnak 1828 májusában.
Széchenyinek Wesselényihez intézett elfogott levele a kaszinó 

alapszabályairól olyanokat tartalmaz, amelyek esetleg a magyar 
kancellárnak hivatalos eljárás végett elküldhetők. Döntést kér arra 
nézve, nem kellene-e valamit tenni a magyar főurak külföldi uta
zásai tárgyában. Széchenyinél és Károlyi Györgynél már látszik 
ugyanis az ilyen utazás hátrányossága, mert a külföldön nemcsak 
a magyar alkotmány lényegéről való gondolkodásuk lesz zavaros, 
hanem az Ausztria és Magyarország közti kapcsolatra vonatkozó 
nézeteik is.

1 Pol. Hofst. 1828. év 2191. sz.
5 Pol. Hofst. 1828. év 4119. ez.
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1) Ferstl jelentése Sedlnítzkynek 1828 március 19.
Xantus Ignác ügyvédnek Széchenyihez intézett és elfogott le

vele mutatja, hogy Széchenyi Xantus útján a somogymegyei Ka
posvárt is kaszinót létesíttetett. Az ügy fontos, azért megbeszélte 
Steinbachhal, aki Kapotsfy ügyvédet ajánlja az új társaság meg
figyelésére.

m) Xantus levele Széchenyihez. Csokonya, 1828 március 13.
Az ön parancsához képest közlöm a statútumokat, az egye

sület célját, berendezését, tagjainak és a lapoknak jegyzékét. Az 
egyesület a megyeház egyik szobájában van berendezve, hol na
ponta összegyűlnek többen-kevesebben. Az ülések Inkey A. laká
sán tartatnak. Az olvasás és az e feletti megbeszélés kedvező ha
tását ismervén, határozták el magukat az olvasóegycsület létesí
tésére. Kétféle tag van: az egyik 12 frtot fizet, ennek jogában áll 
meghatározni, mily lapok rendeltessenek meg, a másik tag csak 
4 frtot, ez csak feljárhat az egyesületbe és olvashat. Elhatározták, 
hegy minden magyar és erdélyi lapot megrendelnek, egyéb lapok 
megrendelésének kérdése az aláírók számától függ. A statútumo
kat szintén a 12 frtot fizetők határozzák meg. Remélhetőleg az 
egyesületnek nem tulajdonítanak majd rossz szándékot, hiszen az 
egész az erkölcsök javítását célozza.

A lapok jegyzéke: Allgemeine Zeitung, Wiener Zeitung, 
Hazai Tudósítások, Ephemerides Poson., Garten Zeitung, Wiener 
Theater Zeitung, Magyar Kurír, Történeti Tár, Felső Magyar 
Országi Minerva, Erdélyi Múzeum, Élet és Litteratura, Tudomá
nyos Gyűjtemény, Gratiák, Minerva és még 7 kevésbbé jelentős 
lap. A tagok száma: 12 frtot fizető 19, 4 frtot fizető 51.

n) Seldnitzky válasza Ferstlnek 1828 július 20.
Széchenyiről, a kaposvári olvasókörről szóló márciusi jelen

tése alapján a felség elrendelte, hogy az egyesületet behatóan 
kell továbbra is megügyeltetni. Felhívja erre és hogy közölje 
annak idején az eredményeket.

3.
Steinbach Ferenc jelentése Széchenyiről.

a) Ferenc császár leirata a magyar kancelláriához.1 
Lieber Graf Reviczky!

Die hier anverwahrten Piecen über das Treiben des Grafen 
Stephan Széchenyi und seines Anhanges hinsichtlich des Pester 
Casinos und verschiedener Projecte dieses jungen Mannes, danu 
hinsichtlich der deputational Verhandlungen und der Tendenz,

1 Magy. Kanc. pr. seert. 1828 Reviczky Akten 14/R.
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welche die dabei befindlichen Oppositionsmänner, besonders in 
Absicht auf die Nazionalakademie und auf die Steuerkonscription 
verfolgen, übersende ich Ihnen zur Einsicht mit dem Aufträge, 
selbe nach davon gemachten gehörigen Gebrauch, dem Präsidenten 
der Polizeihofstelle, Grafen Sedlnitzky wieder zurückzustellen.

Laxenburg, den 23. Juny 1828. Franz.

b) A magyar kancellár levele Steinbach pesti jogügyi fiskálishoz.

Ab aliquo jam tempore crebriores altm. loco exhibentur rela
tiones, quibus indefesso1 Comitis Stephani Széchenyi, ncnnullo- 
rumque ejusdem juniorum praesertim ex statu magnatum conso
ciorum conatus, Societates et uniones fundandi, politica quaedam 
tendentia attribuitur. Et est sane aliquid, quod iis, qui nec rem, 
nec personas penitius noscunt, sensum movere, et potest et debet, 
cum in specie constantem ejusdem Comitis nisum advertant, socie
tates, modo academieam eruditam, modo nomine Casino designatam, 
aliam pro cursu equorum, pro armiludio, et etiam pro legendis 
prohibitis foliis publicis, quae Kaposvarini existere fertur, coordi- 
nandi. Sunt qui in his spiritum ita dictum oppositionis, alii qui 
liberalismum anglo-gallo-teutonicuin, pestiferumque moderni aevi 
genium politicum explorasse contendunt. Latens quidem censeo, 
neo primum, neo alium spiritum in Patria nostra posse cum effectu 
serpere. Non spiritum oppositionis utpote qui reductis per piissi- 
mum ac justissimum Regem ad strictum patriarum Legum trami
tem cunctis punctis non ita pridem discussioni subjectis, et ali
mento. sed et cremento claret. Non alium, demagógomra quippe 
aevi liberalismum, utpote qui nobis omni sub obtutu exterus est, 
qui principiis monarehicis avitae Constitutionis, cardinalibusque 
nobilitatis praerogativis adeo est contrarius, ut Individua Comiti 
Széchenyi paria, tantae absurditatis esse capacia, vel supponere 
haud consonum foret; et si tamen essent, successum in Patria 
nostra haud forent habitura, sed potius in praecipita proprii interi
tus festinarent; cui talia inconsulta, illecebris aevi perstricta et 
compassione digna individua, dum adhuc tempus suppetit, eripere, 
et Clementissimi Regis et Domini Nostri intentio, et eam strenue 
secundare, summa cujusvis moralis dignitas, quin et conscientiae 
ac muneris obligatio. Hoc scopo, cum perbene mihi constet, de fide, 
integritate ac sagacitate Splis D. Yae, Eandem sub strictissimo 
tamen secreti ac muneris sui vinculo, hisce fiducialiter provocandam 
duxi: ut omni prorsus cum candore mihi praecisam suam depromere 
velit opinionem: an, et in quantum conatus Comitis Stephani 
Széchenyi, ejusque consociorum praeattactos differentis prorsus 
indolis, ao destinationis societates et uniones rectendi sub politico 
visus puncto attentionem mereantur'? an et qualia media, spectatis 
rerum, personarum, ac Legum vigentium adjunctis, finem in eum 
forent amplectandas ne praeattactae societates a scopo, quem praese- 
ferunt, abludant ao degenerent, illa autem, quae Kaposvarini exis- 
tere fertur a scopo suo vel arceatur, vel ifnpediatur. Cum relatio
nis quam Splis D. Vra pro probato fideli suo in promovendo altm.



774 G RÓ F SZÉCH EN Y I ISTVÁN N APLÓ I

servitio zelo quo ocyus exhibitura est, apud suam Mattem usum 
facere intendam, desidero, ut eidem praesentes quoque literae meae 
reaccluduntur.

Caeterum peculiari cum affectu sum ect.
In thermis Szliats die 12 Julii 1828.

c) Steinbach Ferenc jelentése.1
Exc. D. Comes, Cancellariae Eae. D. Gratiosissime!
In humillimum obsequium Gratiosorum Exae Yae Ordinum 

isthic readvolutorum demisse referendum habeo: quod coordinatae 
per Comitem St. Sz. societates, etsi periculosa recte non sint, quam
piam tamen attentionem mereri videantur. Priusquam interim de 
nexu, et finibus harum societatum dissererem, de Charactere ipsius 
Comitis pauca attingere debeo.

Comes Steph. Sz,. a prima juventute Castra secutus, Italiam, 
Galliam, Angliám et Graeciam partim in hello, partim propriis 
sumptibus peragravit; mores Anglorum pro exemplo vitae assumsit 
et sub ultimis Comitiis patriae, libertatis amore, ultra quam cre
dibile est, abreptus, stipendiis, quia 13 annis Capitaneus, ultra 
eluctari non potuit, simpliciter valedicit, animumque regenerandae 
nationi hungarae adjecit: est illi corpus laboriosum, fatigiorum 
patiens, et in quibusvis Artibus gymnasticis exercitatum; ingenium 
excellens, satis eloquentiae, animus gloriae appetens, in coeptis 
firmiter perseverans, ab impedimentis et obicibus non abhorrens, 
imo haec vincere solitus, legalis libertatis tenacissimus, ingenitatem 
superbiam, et magnatismum saepe dissimulans et cum pro gerendo 
alto status publici Officio ob exiguam lingvae latinae cognitionem 
habilis non sit, alio in genere nominis sui celebritati intentus. — 
His instructus qualitatibus, intellectum nationis excolere, ac per
polire, spiritum publicum revehere et obfirmare; locum in quo 
omnes Anglorum more licisse convenirent, defigere, simulque ex
pensis parcere et labefactatam rem suam domesticam reparare 
constituit: occasionem nactus in Deputati onibus regni colaribus 
Pesthini concessuris, consilium de erigendo in hac civitate Casino 
amicis suis Posonii aperuit, Projecta plura elaboravit, ac tandem 
180. Subscriptiones obtinuit; adjunxis dein Cursim equorum pro 
alliciendis Magnatibus, et contra cursum similem Viennensem, 
serius pro hyemali distractione ad exstinendam Domum lusus pilae 
(Ballhaus) subscriptiones collegit, et opera potissimum VComitis 
Pancratii Somsich amici sui intimi etiam Kaposvarini societatem 
Pesthiensi similem fundavit. — Cuncta haec perennia facere inten
dit, et ad scopum istum assequendum nihil intentatum reliquit. 
Subscriptiones pro Casino triennales erant cum annuis. 100 fnis 
C. M„ evoluto triennio solationem ad 50 fnos devalvare sed ad dies 
vitae cujusvis extendere capit, ad cursum quorum plures procu
ravit perpetuas fundationes, a Comitibus Ludovico et Georgio Ká
rolyi, Ludovico et Pauli Széchenyi, Michaele Eszterházy, Josepho 
et Francisco Hunyady ac pluribus aliis. Domus pro lusu pilae semel

1 Cane. pr. secr. 1828. 105.
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erecta alioqui in hos usns perdurabit. — Socii ejus fidelissimi, 
et qui jurant in verba magistri, sunt: Baro Nicolaus Vesselényi 
omnium pessimus, ad quaevis mala proclivis, temerarius, et audax, 
cujusvis Imperii osor, et aere alieno obtutus, Comes Georgius 
Andrássy in Comitiis Cottns Tornensis Ablegatus, Comites Geor
gius Károlyi, Michael Eszterházy Tallossiensis, et Mauritius Sán
dor, nec non Provincialis Commissarius Budensis Gabriel Döbren- 
tei. — Jnvenit tarnen etiam Comes Széchényi suos apertos Oppo
nentes, tales sunt, Comes Carolus Eszterházy, Michaelis Prater, 
Baro Josephus Wenckheim, Baro Laurentius Orczy, Baro Josephus 
Brüdern, senex Comes Viczay, Camerarius Antonius Festetics 
Véghiensis, et Baro Carolus Podmanitzky, hi omnes cum adherenti
bus suis, Comiti Széchenyi objiciunt, quod Casino ideo solum in- 
stituavit, ut cum ob defectum pecunarium Viennae morari amplius 
non possit, Pesthini levi pretio aliorum impensis vivere, simul 
gloriam quaerere, et praescribere valeat, quod Anglomaniae suae 
omnia subordinare, et ex Hungaros Anglos formare sibi arroget: 
hi cursum equorum juxta puncta isthic '/· advoluta in meliorem 
equorum culturam transmutare, hi post evolutum primum trien
nium Casino Széchenyianum derelinquere, et aliud absque Diver- 
sitore et Compone, ne hungarica Hospitalitas obsolescat, erigere, 
hi denique extsructionem Domus pro pilae lusu impedire conantur.

Sed vicit hactenus Comitis Széchenyi indefessa sedulitas, ardor 
peculiaris et adulatio precibus juncta. — Idem Comes ante 14 dies 
Viennam ascendit, ut ibi a Consiliario Aulico Barone Krieg, ad 
quem a Camerae Preside Comite Carolo Zichy litteras commenda
torias accepit, de Commercio hungarico semet plane informet, Vienna 
ad Bona sua Soproniensia, hinc vero Flumen, et ad Littorale hgcum 
proficisci, Croatian), et Slavonian! videre, illasque Regni partes cir
cumire, Ima 7bris iterum Pesthini esse, atque sic proximo anno 
reliquos Regni Cottus sibi nondum cognitos adire proposuit, scopo, 
uti mihi ipse dixit, eo, ut patriam suam ex asse noscat, Commercii 
obstacula propriis lustret oculis, vias Ludovicaeam et Carolinam 
aspiciat, et in proximis Comitiis fundata loqui valeat. — Id dubio 
procul verum est, quod omnes ejus conatus eo directi sint, ut Mini
sterium si quae Legibus non omni ex parte conformia disponere 
vellet, in spiritu Nationis insuperabiles Difficultates inveniat, ut 
Hungária efflorescat, et Gens uniatur. — Demagogicum praesentis 
aevi Liberalismum Comes Széchenyi non amplectitur, Statum enim 
privilegialem maximi facit, et avitae Constitutionis amantissimus 
est; veneratur praeterea, colit et laudibus effert altissimam Perso
nam, et summam Bonitatem suae Majestitis Smae, et quod mirum 
in tali viro, est etiam in magno gradu religiosus. Ecclesias diligen
ter frequentat, Conciones audit, et domi quoque devote orat. 
Medium, ne Academia erudita degenerat, in promptu esse videtur, 
determinavit quippe Deputatio, ut primi 25 Directores Academiae 
per Fundatores denominantur, pro futuro autem ipsi Directores 
defectum pluralitate votorum suppleant; in sequelam puncti hujus 
propositi sunt ex parte Fundatorum Serenissimo Palatino 25 Direc
tores, ex horum tamen numero sua Serenitas qua Protector primo
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Paulum Nagy delere voluit, sed erga plurium preces liunc accep
tando, Comitem Michaelem Esterházy effective delevit, et in locum 
ejus alium habiliorem proponi desideravit: haec res Fundatores 
vehementer affecit, metuuut enim, ne denominatio Directorum in 
futurum a Beneplacito Suae Serenitatis dependeat: accessit igitur 
Comes Széchényi Serenissimum rogando, ut Comes Esterházy 
retineatur, et proponendo, quod huic denominatio iam constet, 
adeoque conveniens quaedam ratio per Fundatores assignari debeat, 
propter quam iterum emansit; sed reposuit sua Serenitas, illum esse 
hominem incultum et crudum, atque tute illi insinuari posse, quod 
Protector illum non acceptaverit. Hoc Eesponso attoniti Fundatores, 
nec quid facere oporteat, perspiciunt, nec pro futuro securitatem 
illam inveniunt. — Si proinde unicum hoc punctum ita altissimo 
loco inveniunt — Si proide unicum hoc punctum ita altissimo loco 
modificaretur, ut pluree semper Directores Protectori proponantur, 
ex iis Protector electionem faciat, et electos altissimae Ratificationi 
substernat; vel Academia nunquam coalescet, vel si coaluerit, 
degenerare non potest.

Societas Casino nominata, qua nullos quidem haedum malos 
effectus apparenter produxit, sed pro Conventiculis deservire i>otest, 
in postrema Sessione sua die 8a Junii celebrata talem gressum fecit, 
qui dissolutionem ejus, aut adminus Dicasterialem Investigationem 
post se trahere potest: approbavit nimirum, et adoptavit Projectum 
Pauli Dercsényi sub. III. demisse advolutum, tenore cujus in linquis 
hungarica et germanica Typis expressi, Directio Societatis Casino 
dijudicabit, cuinam ex submittendis operibus praemium competat: 
quo facto usu tantum Casino societatem stricte talem, quae activas 
etiam in Statu publico functiones praesuscipit, constituit, verum 
etiam Agenda Academiae eruditae, nendum altissimo loco consta
bilitae praeoccupat, et quibusvis aliis operationibus publicis cam
pum reserat. Illi, qui Comiti Széchenyi non sunt addicti, putant, 
quod Comes tantum propter Comitissam Zichy Camerae Praesidis 
Consortem, quam sine quodam hactenus successu deperit, Pesthini 
moretur, quod vix puto, etsi probe cognitum habeam, amorem hanc 
Comitis Széchenyi jam Posonii anno 1826 altas fixisse radices, et 
non dubitem, illum Pesthini illibenter futurum, si Comes Zichy 
Viennae habitaret. — Quoad Societatem Kaposvariensem, mihi inde 
a prima erectione notam, nullum alium modum video, quam si 
Advocato Matthiae Kapotsffy, qui ibi Fisci Regii negotia curat, 
societatis membrum est, et ignobilis pro sequenda nobilitate merita 
ponere anhelat, quemve bene nosco, per Excellentiam Vestram com
mitteretur. ut de tempore in tempus, super actis et facti« societatis 
fideles relationes praestet; si medio mei Kapotsffy inviandus foret, 
sumtue itinerales bonificandi essent, deberem enim illum huc avi- 
sare, et cum ille amicabiliter loqui: posset forte etiam Ord. VComiti 
Pancratio Somsich committi, ut, cum feratur, societatem esse con
stituam pro legendis prohibitis foliis publicis, Investigationem 
praesuscipiat, et an rumor verus sit, aut quid rei subsit, circumstan- 
tialiter pro officio referat: pauci sunt apud nos, qui officia Regia 
non subirent, et probabilius multi ad primam quaestionem officio-
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sam semet a societate subtraherent, ad minimum non multiplicaren
tur similes conventus.

Armiludium Pestliini est Schola privata Magistri in ante dimi
candi. et Civis Pestbiensis nomine Friedrich, Scholam haec juven
tus Universitatis frequentat in Diversorio Halzliano in quo Excel
lentia Vestra condescendere dignabatur; haec tantum hyeme et vere 
aperta est, in aestate cessat, ego ipse filium meum proxima hyeme 
ad eam mittere volo; haec conversari posset, sub inspectione Magi
stratus Academici et Civici.

Cursus equorum etiam Viennae admissus, mea demissa opi
nione, nullas malas sequelas habere potest, et praestat, ut Pesthini 
sit, quam in Bono quodam vicino Comitum Károlyi, volebant enim 
seu in Káposztás Megyer, seu in Gyál, duo praedia Károlyiana 
supra et infra Pesthinum, Jocum pro Cursu equorum eligere, sed 
ego auctor fui, ut in Civitate maneant.

Domum pro lusu pilae erigere non possunt, si vel sua Serenitas 
Palatinus in Fundo Musaei Naticnalis locum denegaverit, vel Civi
tas ex Lego amortisationis non admiserit, ut Societas Fundum im
mobilem aut Domum comparet; in eo enim vix convenient, ut Fun
dus communibus pecuniis emtus ad nomen unius socii trans- 
scribatur.

Quae, dum demisse referrem, altis gratiis, et praeptenti 
patrocinio devotus, profunda cum veneratione emorior Excae Vae 
Pesthini 21 Julii 1828. humillimus servus Franciscus Steinbach.
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HIBÁK ÉS PÓTLÁSOK.
5. lap 1. sorában január 2 helyett- január 5.
5. .. 7. jegyzete helytelen. A regalisták azok a. mágnások, akiket személyre 

szóié királyi meghívó h itt meg a felső táblára, pl. Széchenyi Istvánt 
birtoka alapján, azért írja, hogy nem egykönnyen adja fel jogát 

7. „ 7. jegyzetében hosszúkás helyett hosszúkás.
15. „ 1. „ Excellentissimi. . .  Nagyméltóságú helyett Excelsi. . .  Magas.
15. „ 4. „ 4. lap helyett 14. lap.
28. lapra átterjedő jegyzet 13. sorában megyei helyett városi.
56; lap 2. jegyzet 5. sorában saltem helyett salcm.
67. „ 1. jegyzete helytelen, mert akkor Széchenyi már a Főtér 6 . számú ház 

II. emeletén lakott, amely szemben volt a 2. számú (consilium) házzal, 
ahol Crescentia lakott a II. emeleten.

72. „ 1 . jegyzete így helyes: Hazájának csak neve is kedves illúzió annak, aki 
azt valóban elvesztette.

85. „ 4. sorában Doberau helyett Doberan.
97. „ 10. sorában auzubeten helyett anzubeten.

131. „ 2. jegyzetében békési helyett bihari.
172. „ 12. sorában 1837 helyett 1827.
188. „ 1 . jegyzetében tábla bírója helyett tábla bárója.
208. „ 4. jegyzetében Vince helyett Károly.
209. „ 4. jegyzete 1. sorában bárbajra helyett párbajra.
209. „ 4. jegyzete 6 . sorában lármáz helyett hármázz.
212. lapra átmenő jegyzet 10. soréiban Közép-tenger helyett Földközi-tenger.
216. lap 1. jegyzetében 1879 helyett 1809.
219. „ 5. jegyzetében Víncéné helyett Mihálvné.
222. „ 4. jegyzete utolsó sorában bécsben helyett Bécsben.
227. „ 7. jegyzetében Gerlóczy helyett Gerliczy.
229. „ 2. jegyzete 2. sorában „és jegyzője“ elhagyandó.
248. „ 2. sorában find helyett fand.
257. „ 1. jegyzete 3. sorában II. Miklós helyett I. Miklós.
271. „ 3. jegyzetéhez kiegészítés: Lengyel Miklós (1802—1889) akkor még egri

egyházmegyei kispapot Frimm egri káptalani követ hozta magával 
Pozsonyba. I t t  ismerhette meg Széchenyi. Lengyel később egri nagyprépost 
és választott püspök lett.

275. „ 2. jegyzete téves, e helyett báró Orczy Lőrincné, sz. Batthyány Teréz. 
277. „ 10. sorában unglücklichen helyett unglücklichen.
281. „ alulról 3. sorában Micherl helyett Nickerl.
286. „ alulról 2. sorában 1st schade helyett Ich ahnde.
312. „ 12. sorában 2189 helyett 1829.
337. „ 3. jegyzetében IV. angol király helyett IV. György angol király.
337. „ 4. jegyzetében Schorrow helyett Schorsow.
363. lapra átmenő jegyzet 4. sorában a Függelékben ígért beszéd elmaradt, mert 

1830-ra tartozik.
372. lap 6 . jegyzetében „helytartósági tanács“ elhagyandó.
383. „ 1. jegyzetében 1867 helyett 1767.
582. „ alulról 16. sorában Loeumtenentiale helyett- Locumtenentiale.
586. „ alulról 17. sorában Illés helyett Iliéi.
586. „ alulról 2. sorában Nagy-Váry helyett Nagy-Váty.
625. „ 22. sorában septum helyett septem.
641. „ 24. sorában aetenus helyett eatenus.
745. „ d )  jegyzetében nemesített helyett németesített.
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A lapszám  m e lle t t i  j.  a z t  m u ta t j a ,  hogy  az  i l le tő  szó a  lap  v a lam e ly ik  jegyzetében ,  

és j. pedig ,  hogy  a lapon  és a  j eg y ze tb en  is  előfordul.
Személyeknél  — ese t leges  e l té rés  ese tén  — a m u ta tó  évszám a a he lyes .

Abelino 301 és j.
Achen bajor folyó 353 j.
Achilles 245.
Aczél Antal 764,
Adam Albert (1786—1862) német festő 

342 és j ,  237, 455.
Adamich András követ IX, 104 és j.
— né 229, 230.
Adelung Johann Cristoph (1732—1806) 

német nyelvtudós LXIII, LXV, 588, 
. 6,08, 662.

adó 10 j., 11 j., 51, 52 j., 53 j., 55 és j., 
58 éa j., 59 j., 60 j., 61 j., 62, 63 j., 
6 8 , 72 j., 73 és j., 80 j., 81 és j., 82 j., 
84 és j., 85 j., 8 6  j., 8 8  és j., 89 j.,
90 j., 97 és j., 114 és j., 115 j., 117,
137 j., 138 és j., 139 j., 171, 173 j.

Adolf cambridgei herceg (1774—1850) XX, 
337 és j.

Akadémia (M. Tudós Társaság) X, XI j., 
XII. XIII, XVI, XVIII, XXV, XXXI, 
XXXV, XLI, XLII, L ili, XLIII, 
LIV, LVII—LXX, 13 ée j., 14 j., 
19 j., 20 és j., 21, 23 és j., 24 és j., 
25, 27 és j., 31 j., 35 j., 36 j., 39, 40 
és j., 42 j., 52 és j., 54 j., 61 és j.,
7 4 -5 , 134 j., 145, 149, 150 és j.,
175, 181—2 j., 184, 200 és j., 201, 
202, 203, 212, 215, 229 j., 253, 257, 
264, 272 j., 280, 289, 292, 451, 455 
és j., 500, 775-6 .

Akadémia alapítására vonatkozó iratok 
496—740.

Akkermann(Bessarábia) 74 j., 115, 136 
és j., 21 1  j.

Albach Szaniszló (1795—1853) szerzetes 
XII, XVIII, XXIX, 186 és j., 187, 
189, 191, 195, 211, 212, 219, 272, 275, 
276, 281, 284, 285, 290, 292, 296, 298, 
305, 309 és j„ 318, 319, 458.

Albona (Istria) 231.

Alcibiades (Kr. e. 450—404) 743.
Alcides (Herkules) LXXVI, 475, 485.
Alcsut (Fehér m.) LXXIII, 253 és j., 353.
Alexander württembergi herceg (1804— 

1885) 352 és j.
Alexandra-Feodorowna (1798—1860) 

orosz cárné 342 és j.
Alexandrine (1803—1892) meeklenburgi

nagyhercegné 336.
Alfieri, Vittorio Conte (1749—1803) 301 

j., 376 j., 656.
Alfonzo (Liguori Szent, 1696—1787) 107 j.
Nagy Alfréd (849—901) angol király 394.
alkotmány 6 , 27, 29, 54, 71. 90, 150 i., 

151, 167 és j., 171 j„ 172, 174 j., 188, 
190, 225, 246, 272, 455, 486.

Allagovich Sándor püspök 15 j.
Allen trainer 344.
Gr. Almásy Lujza (1800—1876) 203.
Altona (Schleswig-Holstein) XX, 343 és j.
Gr. Amadé Ferenc (1786—1823) 183.
— Tádé (1784—1845) XLIII.
Ambrózy 768.
Amerika XI, XIV, XXXIX, 22 és j., 113 

j., 118 és j., 206, 214, 235, 255, 268 j., 
269, 384, 486, 492, 494.

Amerling Frigyes az 1. képen.
Amerongen (Hollandia) 349 és j.
Amphitrite XXIV, LIX, 14 és j.
Amoros-féle nevelés 457.
Amsterdam (Hollandia) XXI, 343, 347, 

348, 349 j ,  356, 388.
Anakreon 497.
Ancona (Olaszország) 229.
Andley 339, 340,
Gr. Andrássv György (1797—1872) IX, 

XVI, XLII. XLIII, XLV, XLVI. 
XLVIII, LII, LIII, LXXI, LXXITI, 
LXXIV, 16 és j., 20 j., 24 és j.. 80 
és j., 89. 148, 154, 161 és j„ 172, 175 
és j.. 182 j., 203, 250, 254, 264, 275 j.,
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285 és j., 287, 288, 289, 372, 453, 596, 
607—8, 609, 610, 613, 617, 620, 645, 
680, 683, 704, 706, 708, 709, 711, 726, 
738, 739, 742, 767, 775.

Gr. Andrássy Istvánná, sz. Festetics Má
ria grófnő ( t  1828) IX, 161 és j., 274, 
276 j.

Gr. Andrássy Károly (1792—1845) 453, 
764.

Anglia III, VIII, XLVIII, LXXVI, 4, 
32, 51 j., 71, 76 és j., 106, 110, 117 
és j., 126, 140, 146, 179 és i ,  182 j., 
192, 208, 212 j., 231 és j., 252 j., 306, 
329, 341 j., 344, 383 j., 384, 388, 390, 
391 és }., 392, 394 j., 395 j., 397, 398 
és j., 401, 402, 403 és j., 404, 405 j., 
407 j„ 410, 411, 413, 414, 416, 418, 
421, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 
431, 441, 454, 455, 486, 494, 760, 
761, 764, 768, 774.

Anna (1665—1714) angol királyné 389, 
42(1 j.

Antoninus, Marcus Aurelius (121—180) 
444.

Apáti (Vas m.) 47, 94 és j., 223.
Apollo 745.
Appel Károly jószágkormánvzó 111 és j., 

197, 764.
Gr. Apponvi Antal (1782—1852) 129 és 

j ,  457,'609, 612.
Aprili József kőfaragó 256 j.
Aranka György (1737—1796) 589 és j.
Arábia 329.
Arhesan falu XIX, 325 és j.
Ariosto, Lodovico (1474—1533) 656.
Aristides (Kr. e. 540—467) 126 és j:
Gr. Arnim 328, 340.
B. Arnstein Náthán (1743—1838) 274, 

275 j., 653.
Arnstein—Eskeles-bankház 275 j.
Arragonia (Spanyolország) 410 j.
Arthur ( t  1202) angol herceg 400 j.
Attika 725.
Auber, Dániel (1782—1871) operaszerző 

347 és j.
Audebert, Graf v. Periqueuz 397 j.
audiatur et altera pars 287.
Auspitz (Morvaország) 75 és j., 76, 77.
Aurora 179 j.
Austerlitz (Morvaország) 248 és j.
Ausztria XI, XXL LX, 9, 32, 83 j ,  76, 

107, 111, 179, 180 j„ 189, 190, 199 j., 
248 j„ 351, 454, 660, 768, 771.

Állandó híd, lásd Pesti híd.
Állatkiállítás (állatmutatás) 289 és j., 

313 és j., 318 és j.
Álmos vezér 665.

Ámor 752.
Ányos Pál (1756—1784) 561.
Árpádok 57 j.
Árva megye LXXI.

Bacsányi János (1763—1845) 500 j., 552, 
586.

Badacsony 744.
Baden XIII, 152, 221, 312, 321, 322, 355, 

357, 766.
Bajna (Esztergom m.) 361.
Bajorország 351 j., 454.
Bajza József LXIÍ, LXXII.
Bajzáth Rezső 227 és j.
Baldock angol lovász 89 és j., 146, 147, 

280.
Balkán 211 j.
Balogh János (1759—1827) követ 13 j., 

172 j.
Almási Balogh Pál (1794—1867) orvos 

XVIII, 281 és j., 308 és j., 336.
Balogh Sándor 551, 586.
Barbi Paulino 343.
Barcsay Ábrahám (1742—1806) 498, 550, 

585.
Baring kereskedő 243.
Baring Francis-pirulák 340.
Barkassy Imre LXI1.
Barkóczy 607.
Barnák puszta (Zala m.) XIII, 225 és j.
Barneby John lovász 155 és j., 156.
Barner ezredes 328, 329.
Baróti Szabó Dávid (1739—1819) 50,0 j., 

560, 587.
Bars megye 55.
Bartal György (1785—1865) követ XXIII, 

LXIX, LXXIII, 20 j., 24 és j., 26 j., 
150 és j., 271 és j., 309, 641 j., 680, 
684, 690, 692, 694, 696, 698, 699, 700, 
701, 704, 705, 706, 707, 708, 738, 739.

— né, sz. Bacsák Jozefa (f  1828)-271 és j.
Barthelémy Jean Jacques (1716—1795)

61 j. .
Basedow német helység XX, 342, 343, 344.
Bassewitz, Adolf Graf (1787—1841) 335 

és j„ 336.
Bassewitz, Heinrich Graf 335 és j.. 339 j., 

341 j., 344.
— né sz. Schlitz Johanna grófnő 335 és 

j., 342.
Gr. Batthyány Antal (1762—1828) 128, 

198 és j.
Hg. Batthyány Fülöp (1781—1870) 

LXVIli, LXXII, 13 és j., 15 j., 20 1-, 
27, 137 és j ,  151 és j., 610, 613, 616, 
643, 645, 676, 726, 732, 742.

Gr. Batthyány Imié (1781 —1874) 451.
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— né, sz. Majláth Erzsébet grófnő (1794— 
187C) XXXIII, 309 és j.

Gr, Batthyány B. János (1784—1865) 
XLIII, LXX, 25 és j., 99 és j., 211, 
212 j., 608, 611, 614, 645, 726.

— né, sz. Esterházy Mária (1791-—1830) 
355 és i.

Gr. Batthyány Miklós (1778—1842) 164 
és j.

Bábolna (Komárom m.) 210, 455.
B. Bánffy László 764.
Bárány Péter 552, 586.
Bár (Pozsony m.) 33 és j.
Báróczi Sándor (1735—1809) 498, 520, 

551, 585.
Bearn (Franciaország) 40.0 j.
Gr. Beckers József (1764—1840) XLV, 

87 és j., 259 és j., 286 és j.
B. Bedekovieh Lajos 275 és j.
Belánezky József püspök 55 j.
Gr. Bellegarde August (1795—1873) 371

és j.
Gr. Bellcgarde Heinrich (1760—1845) 92 j.
Belitza (Zágráb m.) 227 és j.
Bellini, Vinzenzo (1801—1835) operaszerző 

XII, 185 és j.
Benő Ferenc orvos 272 j., 371 és j., 680, 

684, 698, 699, 700, 7,01, 704, 708, 
710, 738, 739, 740.

ifj. — (1803—1881) orvos XVIII, 272 
és j., 311 és j., 457.

Benke Mihály 552, 586.
Benke Ferenc 586.
Benvák Bernát (1745—1829) 552, 586.
Benyovszky Péter 733 és j.
Berchtesgaden (Bajorország) 353 és j.
Gr. Borchtold Antal (1798—1875) 51, 80 

és j., 764.
Bereg megye 13 j.
B. Berényi Lajos 73 és j., 764.
Berlin 323, 324, 326, 356, 358, 360.
Beroldingen, Paul Joseph Graf (1754— 

1831) 352 és j.
Bernáth Zsigmond (1790—1882) követ 

80 és j.
Berzsenyi Dániel (1776—1836) XIII, XIV, 

XVI, XXXI, 227 és j., 27,0 és j., 298 
és j., 301, 305 és j., 309, 677 és j.

Bessenyei György (1747—1811) LXXV, 
497 és j., 498, 501, 520, 551.

Beszédes József (1787—1852) mérnök XIX, 
94 j., 264 és j., 265 és j., 312 és j., 
731.

Bezerédv György (1779—1863) követ 52
és j.

Bezerédv Ignác követ 365 és j.
Bécs IV, V, X, XI, XII, XV, XVI, XIX,

XX, XXI, XXIII, XXV, XXVI, XXX, 
XXXI, XLIV, XLV ós j., XLV11I, 
XLIX, LXIX, LXXVII, 3 és j. 6 j., 
11, 12, 14, 17, 18 j., 21, 22 j., 23 és 
j., 26, 29, 35, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 
53, 54, 56, 60, 64, 76, 77, 85, 90, 92, 
97. 98. 99, 105, 106, 107, 121, 127, 
128, 136, 138 j., 14.0, 144 és j., 146, 
147, 148, 151, 152, 154, 155, 159,
161, 167, 173 és j ,  175 j., 177, 180, 
182, 183, 188, 195, 197, 202, 207,
208, 210, 214, 219, 222 j., 236, 240, 
249, 266, 267, 276, 277, 279, 280,
283, 290 311, 312, 313, 321, 322,
324, 335, 340, 341, 343, 344, 352,
354„ 355, 356, 358, 360, 361, 369,
371, 378, 454, 455, 456. 475, 476, 
486, 487, 492, 495, 497 j., 553, 609, 
610, 612, 650, 662 j., 674, 747, 767, 
770, 774, 775.

Bécsi (Wiener) Jockey-Club XLV, 35 j.
bécsi lóverseny, lásd Simmoringi lóverseny.
bécsi magyar társaság 500 j., 568.
B. Biel Wilhelm XIX, XX, 324 j., 331 j., 

332, '334, 338, 343, 344, 356.
Bihar megye 84 j., 266.
Bisdorf, lásd Püspöki.
Bisztriczoy József 610, 613.
Bitnicz Lajos (1790—1871) 679 és j., 

680, 683, 692, 698, 708, 709, 738, 
739, 740.

— naplója 730—6.
Bitroff kereskedő 244.
Blackstone, sir William (1723—1780) bíró 

426. 132 j.
Blahetka Leopoldine (sz. 1810) 140 és j.
Blank, Johann Konr. (1757—1827) 132 és j.
Blankenese (Schleswig) 345 és j.
Blücher, Gebhard Leberecht Fürst (1742— 

1819) tábornok XIX, 327 és j., 328.
Bódeni tó 352.
Bodmer, Johann Casper 138 és j., 157, 

454. 456.
Boggies lovász 148, 157, 160.
Bohus János 764.
Boileaux-Despréaux, Nicolas (1636—1711) 

556.
Boldogasszony (Fraunkirchen) (Moson m.) 

46 és j., 69 és j.
Bolingbroke 111 és j.
Bolivar, Simon (1783—1830) 69 és j.
Bolla Márton 553, 586.
Bonaparte, lásd Napoleon.
— Karolina, Mária Annunciata (1782— 

1839) 248 és j.
Bonaparte Lajos (1778—1846) Hollandia 

királya 348 és j.
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— Lajos, lásd III. Napoleon.
Boráros János követ 20 j., 320 j.
Borghy Giovanni 231.
Boronkay János alispán 55 j.
Borsitzky István követ 9 és j.. 18 és j.,

47 és 48 j., 50.
Borsod megye LXVII.
Bosco, Bartolomeo (1793—1863) bűvész 

288 és j.
Bosporus 212 j.
Bosziljevo (Horvátország) 227 j.
Bosznia 671.
Boutton 113.
Börönd (Zala m.) 225 és j.
Braemberg lótenyésztő 98, 99, 280.
Bretagne (Franciaország) 400 j.
Hg. Bretzenheim, Alfons 317 j.
— Ferdinánd XLIII.
Broeck (Hollandia) XXI, 349 és j.
B. Brüdern József XXIII, XXXVI, XLII, 

XLIII, LII, LVIII, LXIII, 196, 207, 
210, 351, 453, 608, 764, 775.

Brunei, sir Marc Isambard (1769—1849) 
251 és j„ 257, 320 j„ 759, 760, 761, 
762—3.

Gr. Brunswick József (1750—1827) or
szágbíró IX, 14 j., 42 j., 6 8  és j., 119, 
131, 144 j., 610, 613.

Gr. Brunswick Mária Terézia (1775—1861) 
XIX, 309 és j., 319 és j.

Brutus 17, 24.
Buccari XIV, 236 és ]., 239 j.
Buckle Francis 338 és j.
Buda XVI, XXV, XXX, XXXII, XXXIX, 

46, 48, 61, 144 j., 145, 147, 175, 177 j., 
186, 188, 189, 190, 198, 209, 214, 219, 
221, 224, 251, 257, 267, 268 j., 269, 
270, 271 j., 274, 276, 278, 281, 284, 
291 j„ 293, 294, 310, 315, 319 j., 364, 
367, 369 j., 370, 373, 378, 532, 538, 
564, 569, 570, 593, 628, 689, 690, 691, 
716, 723, 727, 731, 732, 733, 737, 740, 
753, 759, 762, 763, 765.

Budai Ezsaiás (1766—1941) 679 és j., 
680, 684, 699, 731, 733, 734, 737, 
738, 739.

Bűje (Istria) XIV, 233 és j.
Bukarest 257.
Bukowsky 371.
Bulgária 671.
Boul-Sehauenstein, Johann Rudolf Graf 

(1763—1834) 358 és j.
— Karl Ferdinand Graf (1797—1865) 

107 és j.
Burgundia (Franciaország) 400 j.
Burgsdorf C. F. W. 202 és j.
Busán Alajos követ 15 j.

Bückeburg (Schaumburg-Lippe) 343.
Bülow főlovászmester 330.
Gr. Bülow Friedrich (1755—1816) 326 

és j., 328.
Byron, George Noéi Gordon lord (1788— 

1824) XXV, XXXIV, LXXVI, 22 j., 
144 j., 178 j.

Caligula, Caius Caesar (12—41) 444.
Cambridge (Anglia) 422.
Canning, George (1770—1827) 117, 158 

és j., 172, 174 és j,
Cannstadt (Württemberg) XXI, 350 és j.,

352 és j.
Canova, Antonio (1757——1822) szbrász 

350 j.
Capo d’lstria 233 és j.
Capricio (Veglia sziget) 237 és j.
Caracalla, Septimius Severus (188—217) 

444.
Caraman do Riquet, Victor Louis Charles 

marquis (1762—1839) 111 és j.
Carlburg, lásd Oroszvár.
Carolina-hid 32 és j.
Carr kapitány 340.
Cassera-család 220.
Castilia (Spanyolország) 410 j.
Cato, Marcius Porcius Censorius Major 

(Kr. e. 234—149) 69 és j., 550.
Cenk (Sopron m.) X, XI, XIII, XV, XVI, 

XIX, XXI.XLIV, LXXVI, 30, 37, 38, 
46, 47, 77, 78, 80, 81, 82, 8 6 , 90, 94, 
96, 106, 127, 135, 146, 161, 164, 165, 
166, 176, 177, 179, 183, 210, 222,
223, 247, 261, 262, 265, 266, 268,
269, 312, 322, 323, 324, 356, 357,
360, 361, 362, 365, 486, 747, 769.

Champagne (Franciaország) 400 j.
Charlottenburg (Poroszország) 328 és j.
Charpentior 242.
Chateaubriand, Francois René vicomte de 

(1768-1848) 140.
Cherso XIV, 235, 237 és j.
Chiemsee (Bajorország) XXI, 354 és j.
Christian August, Schleswig-Holstein her

cege 337.
Cicero, Marcus Tullius (Kr. e. 106—43) 

521, 597, 735.
Citta Nuova (Istria) 232, 233.
Gr. Civallart Károly (1766—1865) 364 és j.
Gr. Clamm-Gallas Ede (1805—1891) fő

hadnagy IX, XLIV, 39 és j., 41 és j., 
46 és j., 77 és j., 121, 361.

Gr. Clam-Martinitz Károly (1792—1840) 
IX, XLIV, 7 j., 33 és j., 44 és j., 
46 és j., 49 és j., 53, 220 és j.



N ÉV - ÉS TÁRGYM UTATÓ 783

— né, sz. lady Meade Selina (1797—1872)
IX, 14 és j., 46 88  j.

Clanwilliam, Meade Richard 3. earl of 
(1795-1858) 46.

Collin LXXVIII.
Colloredo, Hyeronymus Graf (1775—1822)

325 és j.
Comáromy István követ XLII, LXII, 67 j.
Com'ines Memoires de Philippe 406 j., 411 j.
Copley 220.
Corgnola (helység) 228
correlatiók 120 és j., 121 j., 123, 125 j., 

126 j ,  127 j., 142, 156 j., 157, 167, 
168 és j. 170 j., 173 j.

Croly G. angol költő 135.
Csaplár Benedek (1821—1906) 497 j.
Csapó Dániel 764, 766.
Csausz István követ 20 j.
Csáktornya (Zala m.) 226 és j.
Csákvár (Fehér m.) 260 és j.
Gr. Csáky József 564.
Gr. Csáky István (1789—1829) 202 és 

j., 243 és 288 és j., 294, 317 és j.
— né, sz. Lazsánszky Ludmilla grófnő 

(1806-1883) 208 és j.
Gr. Csáky Károly 764.
Gr. Csáky Sándor (1780—1850) XLI, 

95 és j., 96, 453.
Csárda (Keglevich-kaszinó) XLVIII, 

XLIX, 176 és j., 183 és j., 770, 771.
Csehország XIX, 265, 324, 325 j.
Cserey Miklós LXXII, 739.
Csépán István 553, 586.
Csiba Ernő követ 20 j., 85 j., 167 j.
Csokonya (Somogy m.) XIII, XV, 226 

és j., 235, 249, 293 és j., 772.
Csónakegylet XLII.
Csorna (Sopron m.) 323.
Cuxhaven (Hamburg) 347 és j.
Czaczanich vendéglős 229.
Czindery László (1792—1860) követ 58 j.
Gr. Cziráky Antal (1772—1859) ország

bíró IX, LXVIII, LXXII, 20 j., 31 
és j., 117 és j., 125 és j., 126, 128, 
138, 140, 151, 154, 162, 175, 189 j., 
191 és j., 260 j., 279, 286, 294 és j., 
296, 309, 310, 369, 610, 613, 615, 
643, 645, 726, 731, 738.

Dalmácia 671.
D’Alton XVIII, 252 és j., 286, 288, 290, 

310, 311, 376, 379.
Dämmert hamburgi senator 346.
Dämon 202, 254, 255, 256.
Damokrates orvos 145 j.
Danby, earl of 439 j.

Dannecker, Johann Heinrich, szobrász 
(1758—1841) XXI, 350 és j.

Dardanellák 212 j., 761.
Gr. Daun Ferenc ( t  1836) 365, 456.
— Henrik 456 j.
Dauvergne, Széchenyi alkalmazottja 653.
Dánia 339 j ,  346, 403 j.
Deák Antal (1788—1842) követ 247 és j.
— Ferenc (1803—1876) követ 247 j.
Deákv Fülöp 61 és j.
Debrecen 675.
Decsy Sámuel (Baranyai) (1742—1816) 

520, 553, 586.
De Haag (Hollandia) XXI 349 és j., 

356.
De la Motte, lásd Fouqué.
De Lohne, Jean Louis (1740—1806) III,

383 és j.
Dennewitz (Poroszország) 326 és j.
Dercsényi János 764.
Bercsényi Pál (1797—1843) 270 és j., 

776.
Derham Vilmos (1659—1735) 732 és j.
Deséze, Romáin (1748—1828) 733 és j.
Gr. Desfours Borbála 263 j.
Gr. Desfours Vince (1778—1857) 7 j., 

263 és j.
Gr. Dessewffy Aurél (1808—1842) 758.
Gr. Dessewffy József (1778—1843) kö

vet XVI, XVII, XLI, X LIII, LXVI, 
LXVII, LXX, 7 és j., 9 és j., 13 j., 
54 és j., 58 j., 74, 200 j., 238 j., 
259 j., 680, 684, 707, 708, 731, 732, 
733, 734, 735, 738, 739, 741—4, 
757—8.

Gr. Dessewffy Sámuel (1768—1847) XI, 
XIII, 33.

Deutscher Zollverein XXI, 351 j.
Deym, Franz Graf ( t  1832) 455, 456.
Diana 225.
Diana-íürdő (Bécs) 64.
Diebich orosz tábornok 257 és j.
Dietrich 128.
Dignano (Istria) 231.
Diller udvari káplán 157 és j.
Dillon 453.
Diogenes cynikus bölcsész (Kr. e. 404—323) 

498.
Disraeli Benjamin (lord Beaconsfield) 

(1804-1881) 164 és j.
Dnjeper (orosz folyó) 115 j.
Doberan (Mecklenburg) XIX, XX, XXIII, 

85, 323, 324 j., 325, 335, 336, 342, 
356.

Dobrigno (Veglia sz.) 237 és j,
Doby Jenő a XXVII 1. melletti képen.
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Dóczy Antal 240 és j.
— Henriette 240.
Dognácska (Krassó m.) 457. 
dohányzószoba 451.
Domby Márton 733 és j.
Döbling 255 j,
Döbrentey Gábor (1786—1851) XVI, 

XVII, XVIII. XLVII, XLIX, L. 
LII, LVI, LVII, LXII, LXXIII, 
LXXVI, LXXVII, LXXVIII, 191 j„ 
194 j., 229 és j ,  -259 és j., 264, 270, 
273, 280, 290, 298, 457, 656, 677 j., 
678 és j., 680, 684, 698, 700, 705, 
707, 710, 731, 733, 735, 736, 737, 
738, 739, 740, 764, 766, 775.

Gr. Draskovieh János 240 j.
— sz. Kulmer Franciska bárónő 240 és j. 
Gr. Draskovieh Károly 260.
Dráva XV, 239 j., 246 j.
Drescher Frigyes cenzor XXIII. XXXVI, 

295 és j., 367 és j., 371 és j. 
Dreschmitzer József 732 és j.
Drezda XIX, 323, 326, 360,
Drinápoly 212 j.
Drnye (Horvátország) 239 és j. 
Dubovac-Kastel (Horvátország) 227 j., 

244.
Du Cange, Charles Dufresne Sieux 

(1610-1688) 396 j.
Dugonits András (1740—1818) 500 j.,

553, 586.
Dulházy Mihály XVII, 238 j.
Duna XIV, 29 j. 33 j., 53, 61, 64 j., 

73, 192, 235, 244, 250 j., 281, 284, 
760, 763.

Dupin, André (1783—1865) 174 és j. 
Durand Dávid 554.
Duras, la duchesse de 7 és j., 321 és j..

360, 377 és j.
During, George 234 és j.
Dusch 551.

Earle, Charles angol tőkés 90 és j., 
91 92.

Edward (the confessor) (1002—1066) 
angol királv 394.

— I. (1239-1307) angol királv 406, 
408, 411.

— II. (1284—1327) angol király 411
és j.

— III. (1312—1377) angol király 411. 
426 j.

— VI. (1537-1553) angol király 413. 
Egbert ( t  839) angol király 394.
Eggers 329.
Egyed (Sopron m.) 164, 361 és j. 365. 
Egyesült Államok 126 j.

Egyptom 116, 233.
Eimsbüttel 343 és j.
Eisenstadt, lásd Kismarton.
Elba-folyó 343, 345 és j., 347 j.
Elisabeth württembergi hercegnő (1802) 

352 és j.
Eliinger István nyomdász XIV, 238 j., 

757.
előkelő sérelmek 3 j., 8  j., 13 t, 14 j., 

15 j., 16 j„ 27 j .— 8  j ,  29 j'., 31, 34, 
35 j., 39. 42, 43 és j., 44 j., 47 j., 
149 j., 150 j., 151 j ,  154 j.

Emmerich, Johann Mathias 326 és j.
Ender János (1793—1854) bécsi festő 

XXV, 14 j„ 456.
Eörv Gábor 562, 587,
Id. br. Eötvös Ignác (1763 — 1838) 68  

és ]., 165 és j., 369 és j.
Ifj. br. Eötvös Ignác (1786—1851) sárosi 

főispán IX, LXXIV, 31 és j., 283.
Epiktetos (I. sz.) görög bölcsész 69 és j.
Eresei Dániel 680, 684, 705, 708, 731, 

733, 734, 735, 736, 738, 739. 740.
Erdély 46, 111 j., 509, 636, 671, 737.
Erdélyi János követ 31 és j., 764, 766.
Gr. Érdődv Károly (1770—1833) XLII, 

LXVIII, LXXÍI, 15 j., 67 j., 127 j„ 
129, 610, 613, 616.

Gr. Erdődv Sándor (1802—1881) XLIII, 
70, 103, 260, 289, 454, 764.

Ernuszt József 263 és j.
Erzsébet (1533—1603) angol királyné 

414.
Eskeles, Bernhard Freiherr (1753—1839) 

53 és j. 107.
Gr. Esterházy György 353,
Gr. Esterházy Imre 149.
Gr. Esterházy József (1791—1847) zemp

léni főispán XLV j., 15 j., 20 j., 61 j., 
153 j., 160, 183.

Gr. Esterházy Károly (1799—1856) XLII, 
XLIII, XLIV, LII, L i l i ,  LXX,' 26, 
41 j„ 89 és i., 99, 198 i., 208—9, 
265 j., 283, 287, 288, 292, 453, 611, 
614, 645, 726, 764, 775, 778.

— né, sz. Perényi Antonia (1801—1847) 
89 j.

Id. gr. Esterházy Kázmérné, sz. Cas- 
tiglione Borbála grófnő (1755—1842) 
IX, X X III, 34 és j., 63 és j., 118, 
122 és j., 130, 138 ás j., 156, 157, 
164, 481.

Gr. Esterházy Kázmér 84 j., 137.
Gr. Esterházy Mihály (1794-1866) VTI, 

VIII, XÍX, XXV, XXVI, XLIII, 
XLI\r, XLV, XLIX, L il i ,  LXX,
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LXXIII, 9 j., 14 és j., 21 és j., 
24 j.—5 és j., 26, 33, 38, 40 j., 41, 
44, 48, 49, 54 j., 60 j., 61 j., 67 és j., 
70, 74 és j., 78, 79, 82 és j., 8 6 , 89, 
92, 93, 98, 99, 104 és j., 106 és j., 
128, 134, 135 j., 144, 146, 149, 150 j., 
151, 154, 158, 159, lü l, 176 j., 178 
és j., 188, 192, 193, 208, 212, 215, 
220, 253 és j., 279, 280, 284, 285, 
287, 288 317 j., 325, 334, 356, 453, 
455, 611, 614, 645, 726, 764, 769,
771, 774, 775, 776.

— né, sz. Schopping (Opdenham) Zsófia
(1780-1844) XXIII, XXVI, LXXVII, 
21 és j., 57, 59 és j., 64 és j., 75, 76, 
77, 78, 80, 82 és j., 89, 92, 114, 120, 
127 és j., 144, 152 és j., 154, 157 és j., 
159 és j., 161 és j., 163, 170, 183,
197, 202, 219, 220 és j„ 221, 226,
236 és j., 278, 279, 280, 281, 285, 
321, 335, 355, 358, 778.

Hg. Esterházy Miklós (1765—1833) XXI, 
LXIV, 46 j., 100, 111 és j., 362 és j ,  
303 j., 454.

Id. gr. Esterházy Miklós (1775—1856) 
260 j.

Ifj. gr. Esterházy Miklós (1804—1885)
XVIII, 281 és'j., 778.

Hg. Esterházy Pál (1786—1866) 50, 100 
és j., 282 és 3., 497 j.

Gr. Esterházy Vince (1781—1835) tábor
nok XVÍir, 37 és j., 64, 104, 151 
és j., 204, 206, 208, 291, 608, 778.

— né, sz. Liechtenstein Zsófia hercegnő 
(1795—1869) 22 és j.. 104, 127 és j., 
151 és j., 158 és j., 291, 355 és j., 
350 és j.

Eszék 162 j.
Esztergom (Gran) 100 és j., 176 j., 251.
Eszterháza (Sopron m.) 8 6 .
E t pater Aeneas ot avunculus excitat 

Hector 663 és j.
Európa XIX, 72, 117, 153, 309 és j ,  387, 

389, 393, 394, 395. 398, 412, 416, 421, 
597, 680.

Exegi monumentum aere perennius 182 j.
expressa docere 171 j.
EI Buda 177.
Érsekújvár (Bars rn.) 100 j., 176 j.
Északi-tenger 331 j.

B. Fahnenbcrg Antalné, sz. Seilern Jo
hanna grófnő (* 1797) 98, 121 és j., 
123, 124, 126, 128, 134, 139, 221 és j., 
222, 357.

Faludi Ferenc (1704—1779) 550, 559.

Faulenrost helység 343.
Faust 178.
Fábsieh József 553, 586.
Fáy András (1786-1864) XVI, 87, 95 

és j., 273 és j., 677 és j., 733.
B. Fechtig Ferdinánd (1755—1831) 13, 

131 és j., 149, 177 j., 454.
Fejér György (1766—1851) 679 és j., 

680, 683, 692, 697, 698, 701, 7,05, 
706, 707, 710, 731, 732, 733, 734, 
735, 738.

Fejérváry József XLIII, 453.
Gr. Fekete Ferenc 764, 766.
Fekete-tenger 115 j., 21 2  j.
Feldsperg (Ausztria) 184.
Felső Magyarországi Minerva XIII, XVI— 

XVIII, 54 j., 238 és j., 259 és j., 
269 és j., 679, 714—758.

V. Ferdinánd (1452—1516) spanyol király 
410.

Ferdinánd főherceg trónörökös (1793— 
1875) 81 és j., 159.

Ferdinánd (Estei) főherceg (1781—1850) 
LII, LXX, 7 i., 22 és j ,  53, 79, 145, 
203, 207, 288 és j., 291, 295, 309, 318.

I. Ferenc (1768—1835) császár és magvar 
király VI, VII, IX, X, XLIX, LI, 
LII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, 
LXXIV, LXXV, 7 j„ 15, 17 és j., 18, 
3,0 és j., 32 és j., 34 és j ,  67, 75 j., 
97, 101, 114 j., 166, 167, 173 j., 188, 
200, 221, 284 j., 321, 354, 371 j., 454, 
497 j., 595, 624, 633, 681, 684, 711, 
730 j., 739, 766, 769, 771, 772—3.

I. Ferenc (1494—1547) francia király 400 j.
Ferenc Károlv főherceg (18,02—1878) 45 

és j., 107," 353 j„ 355 és j., 649 j.
Ferenczy István (1792—1856) szobrász 

735 és j.
Forral as: Spanyolország általános törté

nete 410 j.
Ferstl Linót rendőr-főbiztos X, XLII, 

XLIII, LI, LV, LVI, LXI. LXIII, 
19 j., 51 j., 135 j„ 156 j„ 209 j., 367 
és j., 368, 370 és j., 608—9, 771, 772.

Fér tő-tó XV, 248.
B. Férussac 671.
Fessler Ignác Aurél (1756—1839) 88  j., 

306 és j., 730 és j.
Fest Aladár 239 j.
Fcsteticsné 224.
Gr. Festetics Amália, később Miremont 

marquisné (1798—1872) 361 és j., 363 
és j., 364.

Gr. Festetics Antal 775.
Gr. Festetics Ágost 227 és j.

Gróf Széchenyi I s tv á n  napló i  I I I .  kötet . 50
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Gr. Festetics György (1754—1819) 265 
és j.

— né, sz. Saller Judit 265 és j.
Gr. Festetics Ignácné, sz. Batthyány 

Franciska grófnő 363 és j., 364.
Festetich János Albert (1786—1869) 196, 

280 és j., 453.
Gr. Festetics László (1786—1846) 78, 

172, 182 j., 372 és j., 699, 726, 727, 
729

Gr. Festetics Helena 172, 372.
Gr. Festetics Leó (1800—1884) XVIII, 

X LIII, XLVIII, 291, 376 és j., 764.
Ficquelmont, Karl Ludwig Graf (1777— 

1857) 220 és j.
Filangieri, Gaetano herceg (1752—1788) 

588 és j.
Firenze 595, 657.
Fischa-folyó 177 j.
Fiumara XIV, 239.
Fiúmé XIII, XIV, XXX, XXXVII, 104]., 

225 j., 226, 227 és j., 228 j., 229 és j., 
230 és j., 233, 235, 236, 237, 239 
és j., 240, 241, 243, 277, 278, 673.

Flissingen 164.
Flórián 211, 289, 308, 372, 377, 379.
Forgács besúgó 371.
Gr. Forgách Antal 119 j.
Gr. Forgách Alajosné, sz. Batthyány 

Izabella grófnő (1788—1855) 49 és j., 
140 és j.

Forgó György (1787—1835) 311 és j.,
733 és j.

B. Forrav András (1780—1830) 286 és j., 
308, 309 és j.

— né, sz. Brunswick Júlia grófnő 286 
és j., 309 j., 319, 377.

B. Forray Júlia 373.
Fót (Pest m.) 101 és j., 195 és j., 253 

és j., 259.
Fonqué, Friedrich, Freiherr de la Motte- 

(1777-1843) 12 j., 287 j.
Foy, Maximilien Sébastien comte de 

(1775—1825) tábornok 139 és j.
Földi János (1755—1801) 554, 586.
Földközi-tenger 212 j.
Földváry Gábor LXI.
Franciaország LXXVI, 24 j., 81 j., 90, 

117, 179 és j., 208, 212 j., 348 j., 
391 j., 395, 396, 397, 398, 399, 401, 
403, 405 j., 407 j„ 408, 409, 410 j., 
411, 413, 416 és j., 426 és j., 664, 
774.

Franko Konrád alezredes 228 és j.
Frangepánok 230 j.
Franklin Benjámin (1706—1790)

XXXVIII, LXIX, 23 és j., 69 és j., 
229 és j., 348 és j.

Franz cenki lakos 364.
Fraunkirchen, lásd Boldogasszony.
Freinburg (Ausztria) 354 j.
Freymüthige Briefe eines hungarischen 

Edelmanns 11 és j.
Friedrich Franz (1756—1837) Mecklen

burg—Schwerin nagyhercege 330, 335 
és j., 336, 337, 340, 341.

Friedrich vívómester 777.
Friedrichshafen (Bodeni-tó) 352.
II. V. Nagy Frigyes (1712—1786) po

rosz király XIX, 270 j., 327 és j., 328,
360.

III. Frigyes Vilmos (1770—1840) porosz 
király 27 j.

Gr. Fuchs Ferencné, sz. Gailenberg Eleo
nora grófnő (1786—1842) 97 és j.

I. V. Szép Fülöp (1478—1506) francia 
király 400 j.

II. Fülöp Augustus (1165—1223) fran
cia király 400 j.

VI. Fülöp (de Valois) (1293—1350) 
francia király 400 j.

Gr. Fürstenborg 7 j., 265.

Galicia 111 j., 740.
Galilei, Galileo (1564-1642) 131.
Garbuth lovász 157, 159,
Garstin kapitány 310.
Gattendorf, lásd Gáta.
Gazdásági egylet LIV.
Gáta (Gattendorf) (Moson m.) 84 és ]., 

166 és j.
Gáti István (1749—1843) '520.
Gellert, Christian Fürchtegott (1715— 

1769) 656.
B. Gemmingen ezredes 350, 351.
Gencsy József 227 és j., 228.
Genovesi Antonio (1712—1769) 588 és j.
Gens humana suit 372 és j.
Gentz, Friedrich (1764—1832) IX, 130 

és j.
Gerliczy Henrik 227 és j.
Germigney 180.
Gerstner Anton 456.
Gessner, Salamon (173,0—1788) 551.
Gesta Romanorum 6 j.
Geymüller-bankház 456.
Gévay Antal (1796—1845) LXXVII, 

LXXVIII, 267 és j.
Ghyczy Ferenc követ LXI.
Ghyczy József (1755—1835) főispán 15 j.
Gibbon, Edward (1737—1794) 656.
Girard 588.
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Gloser cenki lakos 78 és j.
Gootho, Johann Wolfgang (1749—1832) 

33 és j., 178 j., 231 és j., 350 és j., 
551, 656, 736.

Dr. Gombocz Endre 334 j.
Gordon, Sir Róbert (1791—1847) 456.
Gőböl Gáspár 554, 586.
Gödöllő 145, 164, 176,185, 190, 2 0 2 , 203, 

259, 260, 282, 319, 769.
Gömör megye LXYII.
Gönyő 159.
Görgey Artur 163 ]., 266 j.
Görög Demeter (1760—1833) 497 j., 499 

j., 500 j., 554, 586.
Görögország 179 j., 211 j., 752 j., 774.
Görtz 248 j.
Grafenwart-Kastel (Krajna) 227 j.
Gramet-Neusiedl (Ausztria) 86  és j.
Gran, lásd Esztergom.
Granada (Spanyolország) 410 j.
Hg. Grassalkovich Antal (1771—1841) 

34, 37, 91 és i„ 280 j., 282, 453, 769.
— né, sz. Esterházy Leopoldina hercegnő 

(1776-1864) 53 és j., 54, 80, 199 
és )., 203, 282.

Grác 348 j.
Gr. Grísoni 233.
Grosvenor Róbert (1801—1875) 106.
Gudenus 224.
Guiche de hercegnő 759.
Guicho de hercegnő 759.
Gustav mecklenburgi herceg (1781—1851) 

XX, 337 és j.
Gustermann, Anton Wilhelm (1760—1823) 

167 és j,
Gutenhof (Ausztria) 177 és j.
Guzmios Izidor (1786-1839) LXII, 679 

és j., 680, 683, 695, 707, 708, 730, 
731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 
739, 740.

Gr. Gvadányi József (1725—1801) 549, 
585.

Gyál (Pest m.) 280 és j., 777.
Gyékényes (Somogy m.) 239 j.
Gyöngyösi István (1625—1704) 555.
Gyöngyösi János (1741—1818) 554, 586.
I. György (1660—1727) angol király 429.
III. György (1738—1820) angol király 

391 j.
IV. György (1762—1830) angol király 778.
Győr XI, 176, 323, 361, 365 j., 499, 501.
Győri Magyar Társaság 500 j., 568.
Gr. Győrv Ferenc ( t  1839) főispán 22 

és j., 66 és j., 194 j., 195, 287 és j., 
293.

— né, sz. Zichy Teréz grófnő (1788— 
1821) 66 j.

Gr. Gyulay Ferenc (1798—1868) 58 és 
134 és j., 202.

— né, sz. Wrajislaw Antónia grófnő (t 
1831) 58 és j.

Gr. Gyulay Ignác (1763—1831) bán L ili, 
LIV, 15 j., 58 j., 103 és j., 125 ésj., 
185 és j., 296 és j., 309 és j., 354 és j.

— né, sz. Edelsheim Julia bárónő (1779'— 
1830) IX, XXIII, XXXVI, XLVI, 
116 és j., 122 és j., 139.

Gyuresányi Gábor követ 91 és j., 377 és j.
Gyürky 370.

Haberein, Franz Freiherr 228 és j.
Habsburg-ház 306.
Hacker József 316 és j.
Hahn, .Friedrich Graf (1804—1859) 335 

és j., 336, 340, 341, 343, 344, 345, 347.
— né, sz. Hahn Ida grófnő 342 j., 344 j.
— né, sz. Schlippenbach Ágnes grófnő 

(1812—1857) 344 és j., 346.
Hahnemann Sámuel (1755—1843) orvos 

281 j., 307 és j., 311 j.
Hajnóczi József (1750—1795) 730 és j.
Haliam, Henry 252.
Gr. Haller Ferenc XVIII., LXXIII, 215 

és j., 277 és j., 283 és j., 289, 314 
és j., 453, 481, 764, 766.

Gr. Haller Imre 453.
Halifax Thomas 155 és j., 156.
Hamar Trézsi 456.
Hamburg XX, 323, 324, 339, 343, 344, 

345, 346, 347, 355, 356.
Hankey Smith Nicolaus 203.
Hannover 345.
II. Harald ( t  1066) angol király 395.
Gr. Hardegg Ignác (1772-1848) XXIV, 

318 és j.
Haarlem (Hollandia) XXI, 349 és j.
Harman kereskedő 243.
Harrison 230.
határőrvidék 111  j.
Gr. Hangwitz Eugen 240 és j.
Havas József (1796—1878) 320 j.
Heeren, A. H. Ludwig (1760—1842) 663 

és j.
Heiligendamm-Bad (Mecklenburg) 335 és j., 

342.
Heinrich János (1775—1870) kapitány316.
Heinsius Bücherlexikon 199 j.
Heinti Ferenc 456.
Helena szigete 181 j.
Holgoland-sziget XX, 347 és j.
Helmeczy Mihály (1792—1852) 227 j., 

273 j.
Helsingfors LXXVIII.

50*
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Henrietta hercegnő (1780—1857) 352 és 
j ,  375.

I. Henrik (1068—1135) angol király 403.
II. Henrik (1133—1189) angol király 403.
III. Henrik (1207—1272) angol király 406.
IV. Henrik (1367—1413) angol király 

400 j ,  430.
V. Henrik (1387—1422) angol király 411.
VI. Henrik (1421—1471) angol király 412.
VII. Henrik (1457—1509) angol király

412, 432.
VIII. Henrik (1491—1547) angol király

413, 452.
III. Henrik (1551—1589) francia király 

389.
Herder, Johann Gottfried (1744—1803)

320 és j., 588 és j.
Herkules 463.
Herostratos (Kr. e. IV. sz.) 738. 
Hertzberg, Ewald Friedrich (1725—1795) 

588 és j.
Harvei 557.
Hessen-Homburg, Friedrich Prinz (1779— 

1846) 220'és j., 252 j.
Hédervár (Győr m.) 176 és j. 
híd, lásd Pesti híd.
Hidegség (Kleinandre) (Sopron m.) 46 és j. 
Hirsch József orvos 184 és j., 257. 
Hodgskin, Thomas 350.
B. Hoeller Móric 341 j.
Hoffbauer Kelemen (1751—1820) szerze

tes 107 j.
Hohenheim (Württemberg) XXI, 350 j.,

358 és j.
Hohenzollern-Heehingen, Friedrich Fürst 

(1757—1844) 42 és j.
Holland, Fox-Vassall Henry Richard 

(1773-1880) 106 és j.
Hollandia XX, XXI, 346, 348 j., 349, 

356, 383.
Homeros (Kr. e. IX. sz.) 588.
Horatius Quintus Flaccus (Kr. e. 65— 

Kr. u. 8 ) 182 j„ 372 j ,  588, 662, 741. 
B. Hormayr József (1782—1848) 50 és j., 

98 j., 353 és j., 376, 740.
Horn (Ausztria) 149 és j.
Horpács (Sopron m.) XVI, 47, 77, 78, 82, 

8 6 , 94, 96, 164, 248, 261, 262, 264, 
362, 364.

Horváth 227.
Horváth cenki lakos 136.
Horváth Antalné, lásd b. Orczy Paulina. 
Horváth Ádám (1760—1819) "554—586. 
Pázmándi Horváth Endre (1778—1831) 

179 és j., 678 és j., 680, 683, 698,
699, 700, 701, 706, 707, 708, 730,
731, 733, 735, 736, 738, 740.

Horváth István (1784—1846) LXXIII, 
271 l ,  677 j„ 679, 680, 682, 684, 703, 
710, 731, 732, 733, 734, 735, 738, 740.

Horváth János 453, 680, 681, 683, 706, 
707, 708, 710, 731, 733, 735, 738, 
739, 740.

Horváth József 453.
Horváth (zalabéri) 453.
Horvátország 20 j., 28, 226 j., 227 j., 

239 j., 671, 673, 775.
Hottoman 396 j.
Houwald, Christoph Ernst Freiherr (1778 

—1845) 209 j.
Gr. Hoyos Ernő (1779—1849) 46 és 3., 

149 és 3.
— né, sz. Schlaberndorf Teréz grófnő 

(1781—1862) 46 3., 149 és 3.
Gr. Hoyos Henrik (1804—1854) 16 és 3., 

46 3.
— né, sz. Zichy Felicia grófnő (1809— 

1880) 16 és 3., 46 3., 50 és j., 88  és 3., 
312 és 3., 323 és 3.

Huckle lovász 146, 148, 160.
Hugo (Capet) ( t  996) francia király 396, 

397 és 3., 400 3., 410 3.
Hugo, Victor (1802—1885) 90 3.
Hume, David (1711—1776) 256 és 3.
Hummel Dávid 520.
Gr. Hunyady Gabriella (férj. gr. Saurau 

Zenóné) ( t  1821) XXXII j., 76, 93 j.,
267.

Gr. Hunvady Ferenc (1804—1882) 98,177 
és 3., 189 és 3,  215, 255, 278, 454, 774.

— né, sz. Zichy Julia grófnő (1808— 
1875) XLV, 7 és 3., 70 és 3., 81, 105 
és 3., 177 3., 184, 185 és 3., 189, 194 
és 3., 199 és j., 201 és j., 203, 267,
268, 277 és 3., 278, 284 és 3., 312 és 3., 
318, 359, 374 és 3., 481.

Gr. Hunyady József (1801-1869) 38 j., 
100, i l l  j., 153 3., 183, 361/774.

— né, sz. Lichtenstein Henrietta hercegnő 
(1806—1886) XLV, 105 és 3., 183, 
268 és 3., 284 és 3.

Gr. Hunyady László (* 1826) 70 3., 81 és j.
Huszár Sándor kapitány 313 és j.
Hügel Fanny 92, 113.

Igaz Dániel 735.
ignotos fallit 737.
Ikva patak (Sopron m.) XV, 247, 363 3.
Iliéi János (1725—1794) 555, 586, 778.
Gr. Illésházy István (1762—1838) LXVIII, 

LXXII, 8  és 3., 13, 15 3., 20 3,  36 3., 
47, 48 3., 50, 51 és j., 80, 608, 610, 
613, 615.
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imputatio (adóbeszámítás) 4 j., 6 j., 8  j., 
9 j., 10 j., 171 j.

India 329.
Ingestre, Charles Tomes viscount (1802— 

1826) 58 és j.
Inkey Antal 454, 772.
Inkey Ede (1803—1877) 226 és j.
Inkey Ferenc (1775—1836) 227 és j. 
Inkey Imre 645, 726.
Inkey János ( t  1842) 226 és j.
Ireg (Tolna m.) 184 és j.
Írország 416 j.
Mg de France 761.
Istria XIV, XXX, 231 j., 232 j., 233 

és j., 234, 236.
Szent István (977—1038) magyar király 

493.
Iván (Soprom m.) 82.
Ivenack német helység XX, 343.
Izabella (Castiliai) (1451—1504) 410 j . 
Izsák Sámuel 20 j., 62 és j., 91 j.

Jablonowski, Ludwig Fürst (1784—1864)
83 és j.

I. Jakab, Stuart (1566—1625) angol 
király 414.

II. Jakab (1633—1701) 419, 420, 436. 
Jakabfy Simon 20 j.
Jalava Antti LXXVIII.
Jamais őrnagy 85.
Jamnica (Horvátország) 242 és j. 
Jankovich Izidor 62 és j., 135 j., 764. 
Jankovich Miklós (1773—1846) 219 és j., 

680, 684, 696, 698, 701, 710, 726, 
732, 733, 735, 736, 740.

Jankovich Lőrinc 771.
Jarosinsky Severin (1793—1827) 132 és j. 
Jason 743.
Jato (Nyitra m.) 74 és j., 89, 92, 100, 

176.
Szent János 755.
Nop. János (1340-1393) 732.
János (Földnélküli) (1167—1216) angol

király 400 j ,  403, 404.
János főherceg (1782—1859) 240 j. 
János-hegy 215.
Jehova 442.
Jena (Németország) 24.
Jellachich Lajos 241 és j.
Jersey, George Child 5 earl of (1773— 

1859) 84 és j„ 85, 99.
— felesége, sz. Fane Sarah Sophia 84 

és j. 85.
Jersey, George 6 earl of (1808—1893)

84 j.
B. Jeszenak János XXVII, XLIII.

jezsuiták 183, 192.
Jézus Krisztus urunk 323.
jobbágyság 6 és j., 1 0 .
I. József 750 j.
II. József (1741—1790) 101, 239 j., 306, 

503 és j., 507, 520, 559.
József nádor (1776-1847) VI, VII, VIII, 

X, XII, XIII, XVIII, XXI, XXVII, 
XL, XLV, LII, LVI, LXIII, LXIV, 
LXXV LXVI, LXVIII, LXIX, LXX, 
LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, 
3 és j., 4, 8 , 9 és j., 14, 16, 20 és j., 21, 
27, 30, 34, 36 és j., 39, 40, 42, 44, 46 
ésj., 47 és j., 48 j., 53, 59, 61, 63 és j., 
64, 6 6 , 6 8 , 73, 77, 85, 8 6 , 89, 97 
és j., 103, 113, 115, 116 és j., 117 
és j., 120, 135, 137, 138, 139 és j„ 
141, 149, 150 és j., 151, 154, 156, 
157 és j., 158, 159, 168 j., 170 és j., 
172 j„ 174 j., 181 j„ 194, 200 j.,
2 0 1 , 203, 2 1 2 , 230, 253 iIs j., 254,
255, 257, 264, 272, 277 ]·> 280 j.,
287, 289, 306, 308, 317, 320, 327
és j. , 351 j., 352 j., 353, 360, 369,
375 j. 377, 596. 601, 612, 618, 624,
637, 642, 643, 644, 661, 677, 680,
681, 682, 683, 6 8 6 , 687, 6 8 8 , 690,
692, 694, 696, 697, 698, 699, 700,
701, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 714, 722, 726, 731, 737, 739,
740, 761, 777.

Juda kereskedő 244
Jupiter 442.
Just Gábor 645, 726.
Justinus, Johann Chr. 95 és j.
Jüterbog (Poroszország) 326 és j.

Kager 361 j.
Kajdacsy Antal követ 139 j.
Kakowsky Péter orosz tiszt 7 j.
Kapos szabályozása 265 j.
Kaposvár LÍ, 772, 773, 776.
— i kaszinó LI, 11.
Kapotsfy Mátyás ügyvéd 776.
Kappel Frigyes kereskedő L, 164 j., 191 

és j.
Kapronca (Kopresnitz) 246.
Kapuvár (Sopron m.) 8 6 .
Karácson Mihály (1800—1869) 119 és j. 
Karlsbad XIX, 325, 356.
Karolina, lásd Széchenyi Pálné.
— (1776—1841) bajor királyné 353 j., 

354.
— Auguszta (1792—1873) császárné és 

királyné 17, 45, 8 6  j., 284 és j., 353 j.
— -út 775.
Kassa 238 j.
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— i magyar társaság 500 j., 552, 554, 
568.

Kaszinó, lásd Pesti kaszinó.
Katalin (1788—1819) württembergi ki

rályné 351 j., 352.
Katona Zsigmond LXXIII.
Kaunitz Karolina, lásd Starhemberg Gun- 

dakárné.
Kavanagh-Ballyane, Heinrich Freiherr ez

redes 54 és j.
Kazinczy Ferenc (1759—1831) LXII. 

271 j., 500 j., 551, 586, 677 és j., 678, 
680, 684, 706, 710, 730, 731, 733, 
734, 735.

— feljegyzései LXXIII, 736—740.
Kálmán, Széchenyi inasa 169, 171.
Káposztásmegyer (Pest m.) 101 és j., 777.
Kárász Miklós 20 j., 620.
Nagy Károly (742—814) császár 396.
III . vagy kövér Károly (839—888) ró

mai császár 396 j.
Merész Károly (1433—1477) burgundi 

herceg 400 j.
I. Károly (1600—1649) angol király 384,

390, 414 j., 415, 416 és j., 417, 419, 
433.

II. Károly (1630-1685) 418, 429, 435, 
436.

V. Károly (1500—1558) római császár, 
spanyol király 410 és j.

Károly (Lotharingiai) 396.
Gr. Károlyi György (1802-1877) VIII, 

XIX, XX, XXÍ, XXXV, XL. XLII, 
XLIII, XLVIII, L il i ,  LV, LVI, 
LXI, LXII és j., LXIX, LXXIII, 
20 j., 21 és j., 25 és j., 26, 27, 35, 
42, 43, 52 és j., 89, 91, 93, 100, 108, 
114 és j., 120, 135 j., 145, 146, 152, 
153, 160, 177, 253, 264, 282, 287,
288, 317 és j., 323, 324, 335, 340, 
342, 343, 349, 356, 453, 455, 456,
596, 607, 608 609, 610, 613, 617,
620, 645, 655, 680, 683, 6 8 6 , 6 8 8 ,
690, 692, 694, 696, 698, 761, 766,
768, 771, 774, 775, 777.

Gr. Károlyi István (1797—1881) 31 j., 
101 j., 177 és j., 195 j., 253 és j., 
280 j ,  282, 453, 608.

Károlyi István könvvnvomdász LXXVI, 
LXXVIII.

Gr. Károlyi Lajos (1799—1863) XLIII, 
LI, 100, 164 j., 194 j., 368, 453, 608, 
764, 766, 774.

— né, sz. Kaunitz Fernandine grófnő 
(1805-1862) XLV, 21 és j., 105 és j., 
176 és j., 312 és j.

Károlyváros (Carlstadt, Zágráb m.) XIII, 
XIV, XV, 226 és j., 230, 239 j., 240 
és j., 241, 242, 244, 245.

Kecskemét 675.
Keglevich IX, 293.
Gr. Keglevich Gábor (1784—1854) 274 j., 

286 j„ 371 j., 453, 764, 766, 767, 768.
— István XLVIII, 176 j., 453, 764, 766, 

768.
— né 371.
— János (1786-1856) LXVIII, LXXII, 

55 és j., 147 és j., 154 j., 159, 610, 
613, 616, 643, 645, 726.

— né, sz. ' Zichy Adél grófnő (1788— 
1839) 128 és j., 147 és j., 481.

— Károly (sz. 1806) 166 és j.
— László ( t  1835) XLVIII, LI, LVI, 

194 j., 208, 209, 286 és j., 453, 764.
— Sándor (1795-1829) 319 és j ,  453, 

764.
Kehida (Zala m.) XV, 247.
Kelemonte-patak (Sopron m.) XV, 247.
Kelet-India 76 és j.
Keleti-tenger 335 j.
Kemnitzer Károly LI, LVI, 104 és j.,

286 és j., 365 és j., 370 és j., 372 
és j., 768, 771.

— né LVI, 370 és j.
Gr. Kendeffi Ádám 764.
Kerekes Sámuel ( t  1800) 497 j., 555, 

586.
Keresztury 244. .
Kern kereskedő 244.
Keszthely 372, 738.
Khovenhüller alezredes L.
Kinnmayer tábornok 76.
Kis János (1770—1846) LXXVI, 

LXXVII, 463 j ,  556, 676—80, 684, 
692, 698, 707, 708, 731, 733, 735,
736, 737, 738, 739.

— József 20 j.
— Károly hadnagy 733.
Nemeskéri Kiss Pál (1793—1847) kano

nok LXV, 649 és j., 654, 657.
Kisfaludy Károly (1788—1830) 273 és j., 

311 és j., 733, 736.
— Sándor (1772—1844) 95 és j., 677

és j., 678 és j., 679 j., 680, 684, 697,
699, 702, 705, 706, 708, 731, 732,
733, 736, 737, 738, 739, 740.

Kismarton (Eisenstadt) 362 és j.
Klein André, lásd Hidegség.
Klenau grófné 224.
Klobusitzkv Péter érsek 15 j., 51 és j., 

174 j. '
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724— 

1803) XX, 343 és j., 551.
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Knesovich, Vinzenz Freiherr 226 és j. 
Knobelsdorf német államférfi 327.
Koblenz német város XXI, 349 és j.
Hg. Koháry Ferenc (1766—1826) kan

cellár 77 és j.
B. Koller Ferenc (1767—1826) tábornok 

83 j.
Gr. Kolonits László 497 j., 554. 
Kolosváry Miklós kö\ot LX.
— Sándor kanonok LXIX, LXXII, 20 

j., 23 és j., 36 j., 672—6.
Kolowrat Leopold Graf (1804—1863) 

XLIV, 41 j.
Kolstor 339, 345.
Komárom LXX, 104. 635.
— i magyar társaság 500 j., 568. 
Komáromy 344.
— István, lásd Coináromv.
Komjáthy Ábrahám 555, 586.
Konkolyi László 363 és j.
Konstantin nagyherceg (1779—1831) 6 j. 
Konstantinápoly 63, 211, 212 és j., 257,

345.
Kopácsy József (1775—1847) püspök 

LXVIII, 15 j., 20 j. 610, 613, 615. 
643, 645, 726, 731.

Kopcsán (Nyílra, m.) 75 és j.
Koppenhága LXXV11I, 339 és j.
Koppi Károly József (1744—1801) 734 

és j.
Kossuth Lajos (1802—1894) 124 j. 
Korana (Horvátország) 242 és j.
Kovács téti nemes 179.
— Ferenc 555, 586.
— József 20 j.
— Mihály 733 és j.
Kovásznál Sándor 555.
Kőbányai vasút XII, 190 és j.
Köbölkút (Esztergom in.) 100 és j. 
Köff'inger Pál (1786—184?) 374 és j. 
Kölcsey Ferenc (1790—1838) 678 és j. 
Körmend (Vas m.) 225 és j.
Körtvélyes (Pama, Moson m.) 42 és j. 
Kövy Sándor (1763—1829) 679 és j.,

080, 684, 692, 695, 705, 706, 707, 
708, 731, 733, 734, 735, 736, 738, 
739, 740.

Krajna 240.
Kreskai Imre 555, 586.
Kreuth (Bajorország) 354 és j. 
Kreutzburg-domb 328 és j.
Kriebel 740.
Krieg, Franz Freiherr (1776—1856) 220 

és j., 296 és j., 309 és j., 775.
Kulcsár István (1760—1828) 586, 678 

és j., 680, 684, 6 8 6 , 6 8 8 , 690, 692,

694, 696, 698, 699, 700, 701, 703, 
735, 740, 764.

Kulm német város 325 j.
Kulpa-folvó XIV, XV, 239 és j., 241, 

242 és j., 243, 244.
Kyritz (Poroszország) 329 és j.

labdaház XLII, 451, 457, 759, 774, 775, 
777.

B. Laffert 771.
Lago di Vrana di Jessero (Cherso) 237

és j.
IX. (vagy Szent) Lajos (1215—1270) 

francia király 397 j.
XI. Lajos (1423—1483) francia király 

400 j., 405 j.
X III. Lajos (1601—1643) 400 j., 508

és j.
XIV. Lajos 70, 391 j.
I. Lajos (1786—1868) bajor király 107 

és j. 353 és j.
Lajos Frigyes Württemberg! hg. (1756— 

1817) 352 j.
Lajta-folyó 84 j., 86  j., 166 j., 250 j. 
Lamartine, Alphonse Marie Louis de 

(1790—1869) XXVI, 69 és j.
Gr. Lamberg Rudolf (sz. 1802) 99* 105 

és j., 764, 769.
B. Langenau Frigyes tábornok (1782— 

1840) 369 és j., 372, 374.
—- né, sz. Sturz Sarah ( t  1851) 366 és j. 
La Trappé francia kolostor 183, 189, 

310, 494.
Lavater, Joh. Kaspar (1741—1801) 305. 
Laxenburg (Ausztria) 86  j., 773.
Gr. Lazansky 482.
Lánchíd rajza 762.
— i tervek 759—764.
Lánczv József (sz. 1763) főispán 61 és j., 

172 j.
Látsnik 283.
Leard John konzul 229 és j.
Leicester, earl of 406 j.
Leiden (Hollandia) 349 és j.
Lomouton (Joannes) 291 és j.
Lengvel Miklós XXXIV és j.. 271, 291, 

316, 778.
Lengyelország 179 j., 181 j., 234 és j. 
Lengyeltóti (Somogy m.) XI, 177 és j.
XII. Leo pápa (1760—1829) 49 j., 57 j., 

63 j.
Lessing, Gotthold Ephraim (1729—1781) 

551, 756 j.
B. Leykam C. 134, 153 j. 455.
— Antoinette, lásd hg. Metternich Ke

lemenné.
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Lebeny Szent Miklós (Moson m.) XXX, 
96 és j., 161, 174 és j., 256, 261, 262, 
321 és j., 322, 323, 324, 356, 359, 
360, 481.

Libussa története 12 j.
Lidi 206.
Liebenberg (később Lunkányi) János 

( t  1853) LXV, LXVI, LXXVI, 
LXXVII, LXXVIII, 274 j., 275, 364, 
365 j., 653, 662 j.

Hg. Lichnowsky Ede (1789—1845) 250 
és j., 255.

— Károlyné, sz. Thun Christina grófnő 
(1765—1841) 88  és j.

Liechtenstein (Morvaország) 22 1  és j.
Liechtenstein, Alois Joseph Fürst (1796— 

1858) 56 és j.
— Franz (1802—1887) 98 és j., 99, 221.
— Henrietta hgnő (később gr. Hunyady 

Józsefné) 38 és j.
— Johann (1760—1836) 98., 99, 184 j.,

22 1  j.
— — né, sz. Fürstenberg Sophie grófnő 

(1776-1848) IX, 30 és j., 38 és j., 
41, 98 j., 99, 221 és j., 312.

— Kari (1790—1865) 7 j.
— Marie 114 és j., 120.
— Vencel (1767—1842) tábornok VI, 

XIII, XIX, XLVIII, 18 és j., 53 és j., 
99 és j., 140, 148, 152, 153 j., 166, 
220, 221, 222, 280 és j., 313 és j.. 
767.

Liedemann János Sámuel kereskedő 101 
és j., 103.

Gr. Lieven Kristófné, sz. Benckendorf 
Doris grófnő (1785—1857) 222 és j.

Liguriánus szerzetesek 107 és j., 455.
Linz XXI, 265 j., 354.
Linz—budweisi vasút 265 j.
Lion testvérek 237.
Lipcse LXXVIII.
Lipcsei csata 327 j.
Lipona grófné, lásd Bonaparte Karolina.
I. Lipót. (1640—1705) császár és király 

750 j.
II. Lipót (1747-1792) 101, 595, 596. 

620, 710, 730 és j.
Lipovec (Horvátország) 245.
Lipp Vilmos 730 j.
Lissovényi László 293 és j.
Livius, Titus (Kr. e. 59—Kr. u. 17) 

663 és j.
Lóárverés XVI, 180.
Lobkowitz, August Longin Fürst (1797— 

1842) 106 és j.
lóidomító intézet LII, L i l i .

Gr. Lombardo 231.
London XII, 85, 107, 185, 384, 385, 422, 

759, 760, 761, 763.
Loos (Sopron m.) 248 j.
Louise, lásd Zichy Károlyné III.
Lótenyésztő társaság XVIII, LII, L ili, 

L1V, LV, 147, 149.
Lovasberény (Fehér m.) 260 és j.
Lóverseny, lásd Pesti lóverseny.
B. Loy Mária ( t  1829) 365 és j.
Hg. Löwenstein Konstantin (1786—1844) 

354 és j.
Luby Imre 124 cs j.
— Károly ' (1752—1805) 574.
Lucianus (Kr. e. II. sz.) 588.
Luden, Heinrich (1780—1847) 663 és j.
Ludovich írnok LXXVII.
Ludovika-akadémia LXI, LXVII, 134 j., 

162 j., 181 j., 650.
Ludwigsburg (Württemberg) 351.
Ludwigslust (Mecklenburg) 329, 344.
Lujza-út X III , XV. 239, 241, 244, 455, 

775.
Lunkaszprio 274 j.

Mac Adam (1756-1836) 329.
Magendorf, lásd Nagymagyar.
magna charta 404 -5 , 406  ̂ 408, 412, 421.
Magyar Lovar Egylet 329 j.
magyar nyelv LX, LXI, LXII, LXIV, 

LXV, LXVI, LXVII1, LXIX, LXXI, 
LXXIII, 16,19 j., 25 és j., 175, 180 j., 
181 j., 498, 500, 502, 503, 504, 505, 
509, 513, 519, 522, 574, 577, 589,
590, 591, 595, 596, 597, 598, 607,
609, 612, 613, 614, 617, 618, 620,
621, 632 -9 , 641, 645—9, 652, 654, 
655, 661, 6 6 6 , 672, 673, 682, 689, 
693, 710—1, 712, 721.

Magyar Nyelvmívelő Tudós Társaság 498.
Magyarország IV, V, VIII, XI, XII, 

X III, XV, XVI, XIX, XXI, XXII, 
XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, 
XXXIX, XL, XLVIII, LV, LIX, 
LXIX, LXXVI, LXXVIII, 14, 21, 
22 j., 26, 27, 28, 29, 71, 89, 97, 101, 
102, 105, 106, 112, 122, 131, 139,
146, 150, 165, 175, 180 j., 183, 190, 
198, 202, 214, 224, 227, 234, 236, 
237, 239 ]., 241, 248, 249, 252 és j., 
266, 267, 302, 309 és j., 312, 317,
319, 324, 326, 328, 345, 346, 349,
360, 370, 377, 454, 455, 486, 493,
503, 509, 512, 513, 538, 589, 595,
636, 650, 651, 654, 657, 662, 671,
680, 753, 768, 771, 775.
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II. Mahmud szultán (1785—1839) 171 
és j., 179, 187 és j., 352.

Maister örzsi 456.
Majláth: Széchenyi levelei 365 j., 372 j., 

375 j.
Majláth Antal lelkész 550.
Gr. Majláth Antal (1801—1873) 13 j., 

15 j., -27 j., 229.
— György (1786—1861) perszonális IV,

7 és j., 27 és j., 28 és j., 29, 55 és j., 
56 és j., 58 és j., 67 és j., 114 j., 
174 j., 311, 454.

— János (1786—1855) 376 és j. 
Majthényi Antal követ 67 és j., 121 és j. 
Makó Pál 559.
Malfatty, Johann (1776—1859) orvos 

455, 475.
B. Balonvay János (1773—1837) 183 és j. 
Malthas, Thomas Robert (1766—1834) 

749.
Malton Mowbray angol helység 759, 761. 
Mamola 242.
B. Mandcll Károly 645—726.
Manfred 178.
Mannheim (Baden) 343, 350 és j.
Marcali (Somogy m.) XI, 177 és j.· 
Marczibányi 148.
— né 51, 148.
— Antal trencséni követ 171 és j.
— Imre 612, 614.
— István (1752—1810) 612, 614.
— -alapítvány LXVI, 612, 614, 619. 
Marenzcller, Mathias (1765—1854) 260

és j., 475.
Szent Margit (1242—1271) 736. 
Marlborough, John Churchill (1650— 

1722) 388.
Marmontol, Jean Fransois (1723—1799) 

498, 551.
Martialis, Marcus Valerius (I. sz.) 588. 
Martinovics Ignác (1755—1795) 25 j., 

730 és j.
— és társai pere 371 és j.
Martinschitza 229 és j.
Martonvásár (Fehér m.) 184.
Maudsley mérnök 347 és j.
Maurogeni János 123 és j.
Maximilian (1456—1825) bajor király

353 es j,
— főherceg (1782—1863) 354 és j. 
Mayer bankár 456.
Mayerffy Ferenc 280 és j.
Mayerfy Károly 256 és j.
Mazas, Jacques Féréol (1782—1849) he

gedűművész 53 j.
Mária (1516—1558) angol királyné 413.

— (1819—1853) portugál királyné 171 j.
— Anna Karolina főhercegnő 81 és j.
— Dorottya főhercegnő (1797—1855) 

XII, XXI, XXIII, 34„ 117 és j„ 
163 j„ 181 j., 191 és j., 280 és j., 
281, 291 és j., 293, 294 és j., 295, 
308, 31,0, 351 j„ 352 és j., 375 és j., 
376.

— Terézia (1717—1780) királyné 239 j., 
560.

Máriássy István (1753—1830) követ LX, 
9 és j., 28 j.

Márkus Ignác (1764—1846) 13 j., 266.
M ármaros megye 13 j.
Márton József (1771—1840) 675 és j., 

678 és j.
Szent Máté evangéliuma 375 és j.
Mátyus István 556, 586. 
lady Meade Selina, lásd Clam-Martinitz 

Károlyné.
Mecklenburg XX, 330, 331 és j., 343, 344, 

356, 358.
— i versenyek XIX, XX, 324 j., 338, 

342, 356.
B. Mednyánszky Alajos (1784—1844) 

XXIII, XLI1I, LXXIII, 15 j., 20 j., 
50 és j., 77, 309, 376, 453, 680, 684, 
706, 707, 708, 738, 739, 740.

Megyer (Nyitra m.) 100.
Mehemed Ali (1769—1849) egyiptomi 

pasa 72 és j., 83, 233.
Merveldt, Maximilian Friedrich Graf 

(1797-1849) 97 és j.
Metastasio, Pietro Trapassi (1698—1782) 

656.
Hg Metternich Kelemen (1773—1859) IV, 

VI, VIII, IX, XIII, XXI, XLV j., 14 
és j., 17 és j., 18 és j., 19, 30, 47 és 
j., 48, 57, 58, 76 és j., 83 j., 98 és j., 
100, 104, 105 és j., 106, 114 és j., 
120, 127, 177 és j ,  182, 183, 222, 
292 és j., 357, 358, 448 és j., 449 és 
j., 450.

— né, II., sz. Leykam Antoinette bárónő 
1806—1829) 57 és j., 76 j., 98 és j.,
177 és j., 265.

— Viktor (1803—1831) 76 j., 98 j.,
148 és j.

Mezeray: VI. Károly uralma 397, 399 j.,
409 .

Mezőhegyes (Csanád m.) 455.
B. Meyendorff Péter (1796—1865) 355

és j.
— né, sz. Buol-Schauenstein Zsófia gróf

nő 355 j.
Ménesek megtekintése

Klein Hochenheim 350, 351.
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Ludwigsburg 351.
Ludwigslust 329.
Neustadt 329.
Redefin 330.
Scharenhausen 350.
Weil 350.

Ménfő (Győr m.) 365 és j.
Mérey László LVI, 372 és j.
— Sándor (1779—1884) helyt, tanácsos 

‘283 j., 768.
Mészáros tanár 758.
Miguel (1802—1866) portugál herceg

117  j.
Mihály orosz nagyherceg 257 és j. 
Mihalkovich 455.
Gr. Mikes János 764.
I. Miklós cár (1796—1855) 6 és j., 7 j., 

51 j., 22,0, 221, 257 és j ,  282, 342 j. 
Miksits Henrik 240, 242, 244.
Milano (Mailand) 11 j., 198.
Milecz József 556, 586.
Miles trainer 344.
Miliőt 561.
Milton, John (1608—1674) 561.
Minerva XVII, 744, 757.
B. Minichingen főlovászmester 351, 352. 
Miremont, Roger Jules de Resséquier 

marquis 365 és j.
— né, lásd Festetics Amália.
Miskolc LXX, 456.
Miskolczy István 84 és j.
Missolunghy (Görögorsz.) 49 és j., 57

és j., 58, 63 és j.
Mithridates (Kr. e. 132—63) 145 j. 
Mocenigo, Alois Graf 327 és j. 
Moldva-folyó 115, 454.
Molly, lásd gr. Zichy Ferencné.
Molnár Albert (1574—1632 után) 732.
— János 550, 586.
— Lajos 249 és j.
Montagnana (Olaszország) 229.
Montbach Károly 764.
Montesquieu, Charles de Secondat baron 

(1680—1755) 417„ 588 és j., 656. 
Montpellier (Franciaország) 400 j. 
Mont-Saint-Jean (Belgium) 319 és j. 
Morea 761.
Morgan, Thomas 306.
Morgat, K. Franz léghajós 457. 
Mosel-folvó 349 és j.
Moson (Wieselberg) 47 és j.
— megye 265 j.
Moszkva 51 és j.
Motesiczky Jánosné, sz. Pongrác Terézia 

grófnő 610, 613, 619.

Motz, Friedrich Christ. Adolf (1775— 
1830) 328 és j.

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756—1791) 
751.

Makits Simon követ 58 és j.
Mundus volt decipi 367.
Murat, Joachim (1767—1815) 248 j.
Murawieff Sergius orosz tiszt 7 j.
Mussiczky Lucian 241 és j., 245 és j.
Hg. Mustschasky 257.
Mühlenfels 315.
Muller, Johannes (1752—1809) 656, 663 

és j.
Müllner Adolf (1774—1829) 331 j., 352 

és j.
München XXI, 342, 353, 356.
Müritz-tó (Mecklenburg) 358 j.

Nagant Ferenc 49 és j.
Nagel cenki lakos 364.
Nagy Benedek (1789—1835) 252 j.
— János plébános 550, 586
— Pál (Beregszászi) 679 és j.
— Pál (Felsőbüki. 1777—1857) XXI, 

XXIII, XLI, XLIII, XLIX, LVII, 
LVIII, LXI, LXII, LXIV, LXVI, 
LXVII, LXIX, LXXIII j., 4 és j., 
5, 8  j., 9 és j., 20 j., 23 és j., 24, 
26 j., 27, 56 és j., 58 és j., 62, 164 
és j., 166, 167, 171 és j., 180 és j., 
247, 362 és j., 363 és j., 607, 651, 
675, 770, 776.

Nagymagyar (Magendorf, Pozsony m.) 
104 és j.

Nagyszombat (Pozsony m.) 77.
Nagyváti János 556, 586, 778.
I. Napoleon (Bonaparte, 1769—1821) 

69 és j., 70, 74, 179 j., 181 j., 240 j„ 
248 és j., 288 j., 319 j., 325 j ,  327 j., 
328 j ,  348 j„ 353 j.

III . Napoleon (Bonaparte Lajos,'1808— 
1873) francia császár 348 j.

Navarin 179 j.
Navarra (Spanyolország) 400 j.
Nádasdy 367, 371, 373.
— Ferenc 373.
Gr. Nádasdy Lipót, 110 és j.
—- né, sz. Forray Julia (1812—1863)

286 és j.
Gr. Nádasdv László 48.
— Mihály (1775—1854) 104 j., 110 j., 

111 j ,  173 j., 313 és j.
— Tamás 209 j.
Nápoly 83 j., 220.
Neckar-folyó 350 j.
Negri mérnök 78 j., 94 j.
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Némák Ferenc követ 47 és j., 48 i. 
Nemzeti Múzeum XXXVII, LXII, LXVII, 

LXVIII, LXIX, LXX, LXXII, 100, 
134 j., 219 és j., 604, 609, 610, 611, 
613, 614, 617, 619, 628, 651, 658, 
670, 777.

Nemzetiség (magyarság) LX, LXI, LXII, 
210, 241, 246, 249 j., 262, 266, 286,
362 j., 596.

Neptun 743.
Nero, Lucius Domitius (37—6 8 ) 444: 
Neustadt an der Dosse (Poroszország) 

XX, 329 és j., 356.
Newmarket angol helység 148.
Newton, Sir Isaac (Ϊ643—1727) 550. 
New York 264.
Németalföld 422.
Németország LXXV1, 231 és j., 234 és j., 

342, 346, 351, 410, 662.
Nimwegen (Hollandia) 349 és j.
Nincs nagyobb kín, mint szerencsétlen

ségben emlékezni boldogabb napokrul 
173.

Niszer cenki lakos 364.
Nitzky József XLIII, 247 és j., 362 j.,

363 és j.
Nógrád megye LXXI, 87, 8 8 , 90, 91. 
Noille Alfréd 759.
Non che piü gran dolore che di ricordarsi 

del tempo felice, nella miseria 163 
és j., 178.

Normandia (Franciaország) 400 j. 
Nostitz, August Graf (1777—1866) 327 

és j.
— né, sz. Hatzfeld Clara grnő 327 és j. 
Novak István 556.
Gr. Nugent, Laval (1777—1862) XXIII, 

227 és j., 240 j., 244, 269 és j.
— né, sz. Sforza-Riario Johanna herceg

nő 229 és j., 481.
Nyitra megye 74 j.

O'Brien, Johann Freiherr (1745—1830) 
371 és j.

Hg. Odescalchi Ágost XLIII, XLIV. 
Odescalchi Innocentius 26, 41 j., 48 és j. 
O’Donell Móric (1780—1843) IX, 22 

44, 69 és j., 74, 8 8 , 98 és j., 121, 
125, 137.

— né, sz. Fleury (Ligne) Christine gróf
nő (1786—1867) XXIV, XXV, 22 
és j., 32 és j., 128 és j., 130 és j., 132, 
163 és j.

Oehlenschläger Ádám (1779—1880) 348
és j.

Oettinger: Moniteur des Dates 132 j.

Olaszország (Italia) 48, 83 j., 199 j., 
230 és j., 234, 240 j., 595, 774.

Oláh Alföld 115.
Olgyai Titusz követ 74, 134.
olvasószoba 451.
Olympus 752.
Br. O’Naghten József XVIII, 252 és j., 

286 és j., 287, 288, 290, 292, 293, 
295, 311 és j.

Orczy—Zichy-párbaj 279, 292.
B. Orczy Eleonora (később gróf Stern

berg Jaroslavné) (1811—1865) 271 
és j., 272.

B. Orczy György (1788—1871) 210
és 453, 764.

B. Orczy Józsefeié, sz. Pejacsevich Fran
ciska grófnő (1784—1861) 188 cs j., 
190, 193, 257 és j., 271 és j., 274,
275, 309, 318, 374.

B. Orczy László XLII, XLIII, 453, 764, 
766.

B. Orczv Lőrinc XLV, L LI, L i l i ,  
LVI, 8 , 117, 139 j., 167 és j„ 188, 
194 és j., 368, 374, 453, 764, 775.

— né, sz. Batthvány Teréz grófnő
(1790—1860 után) XVIII, XXXIII, 
186 és j„ 195 és j., 198, 275 és j.,
283 és j., 287, 294, 314, 318, 319,
481.

B. Orczv Paulina (később Horváth An- 
talné) (1808—1872) 271 és j., 272.

Oroszország 6 és j., 1 2 , 18, 50, 85, 115, 
179, 212 j.

orosz-török háború 32 és j., 74, 179 és j., 
212 j ,  250 és j„ 257 és j., 345.

Oroszvár (Carlburg) (Moson m.) XVI, 
62 és j., 63, 6 6 , 70 és j., 77, 79, 82, 
84, 8 8 , 161, 169, 210, 250, 285 és j„ 
487, 495.

Gr. Orsich 226.
országgyűlés egybehívásának meghatáro

zása 4 j., 6 j., 8  j., 11 j., 72 j., 162 j., 
174 j.

ország integritása 13 és j., 14 j., 21 j.
Osegovich István 20 j.
Ossian (III. sz.) 552.
Ovidius, Publius 0. Naso (Kr. e, 43— 

Kr. u. 17) 275 és j.
Oxford (Anglia) 422.
Oxford earl of 438 j.
lady Oxford 118 j.
örökváltság 364, 365.

Padua 102, 227 j., 229 j.
Palin (Zala m.) XV, 246 és j., 247.
Pallavicini Károlyné, sz. Zichy Leopol

dina grófnő (1758—1846) 268 és j.
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Palmer 454.
Pálóczy László (1783—1861) követ 53 j.
Palota 730.
Pama lásd Körtvélyes.
Pandora szelencéje 44 és j.
Pap István, Szoboszlai LXII.
Pappenheim, Karl Theodor Friedlich Graf 

(1771—1853) 353 és j.
Parenzo (Istria) XIV, 232.
Paris trójai királyfi 751.
Parish (Seaftenberg) David 48 és j.
— Charles 330 j., 345, 346.
— John -330 j.
— Richard 345 és j.
Pauer Károly 227 j., 228.
Panletiehy istriai kereskedő 232.
Paul Friedrich (1800—1842) Mecklenburg, 

Schwerin öröklő hercege 335 és j., 336 
és j., 339 és j.

Pauline (180,0—1873) württembergi ki
rályné 351 j., 352 és j.

Szent Pál levele Timóthoz és Titushoz 
375 j.

Gr. Pálffv Antal (1793—1879) 250 j.
— né, sz. Kaunitz Leopoldina grófnő 

(* 1803) 250 és j.
Gr. Pálffv Ferdinánd (1774—1840) 84, 

211, 319, 367.
Pálffy F. 456.
Gr. Pálffy Ferenc (1780-1852) XLIII, 

13 és j., 87, 94, 104' és j., 123, 167, 
283, 608, 610, 613, 645, 727, 742.

Gr. Pálffy Fidél (1788—1864) XVIII, 
46 és j., 150 j., 189 és j., 275 és j.

Gr. Pálffy János (1664—1751) labanc tá 
bornok .1,0 1 .

— né, sz. Ligne Euphemie hgnő (1773— 
1S34) 139 és j., 321 és j.

Gr. Pálffy József 15 j.
Pápa 184, 730.
Pápay Sámuel (1770—1827) 645, 726.
Párizs XII, XXI, 69, 148, 175 j., 180, 

185, 245, 252, 323, 356, 426 j., 454, 
508, 657, 671, 759, 761.

b. Pászthory Menyhért 24 j.
Pászthory László 227 és j.
Dom Pedro (1798—1834) portugál király 

117 j.
Pegu indiai tartomány 76 j.
Gr. Pejacsevich Péter XLV, 764.
— né, sz. Esterházy Franciska grófnő 

(1804-1875) 295 és j., 309 és j.
Peloponesos 72.
Pelzei, Franz. Maria 732 és j.
Perbete (Komárom m.) 100 és j., 176 és j.

Pereszteg (Parastagen) (Sopron m. ) XI, 
78 j., 177 és j., 265 és j.

B. Perényi Zsigmond (1783—1849) követ 
XLI, LX, 5 és j.

Perger kereskedő 730.
Peri Ignác ügyvéd 456.
Pertz, G. Heinrich (1795—1876) 663 és j.
Peru 69 j.
Perzsia 98, 99.
Pest V, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV, 
XXVII, XXIX, XXXI, XXXII, 
XXXVII, XXXIX, XL, XLI1, XLV, 
XLVI, XLVIII, L ili, LIV, LXXIII, 
LXXVI, LXXVIII, 78, 100 és j., 101, 
102, 105, 116, 144, 159, 162 j., 164, 
170, 174, 177, 184, 186, 189, 191, 192, 
193, 198, 204, 210, 211, 237, 251, 252, 
257, 259, 260, 269, 274, 275, 276, 280, 
309 j., 312, 317 és j., 320 és j., 323, 
340, 356, 359, 365, 370, 378, 456, 532, 
538, 570, 593, 604, 610, 613, 628, 644, 
646, 647, 649, 656, 658, 661, 6 6 8 , 676, 
677, 678, 680, 683, 6 8 6 , 687, 689, 690, 
691, 692, 693, 694, 696, 697, 700, 701, 
703, 705, 706, 707, 708, 709, 716, 718, 
722, 723, 727, 730, 732, 733, 736, 740, 
753, 759, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 
i6 8 , 769, 770, 771, 774, 775, 776, 777.

Pest megye LXVI, LXVII, 294 és j., 306, 
311 j.', 612, 614, 619.

Pestalozzi, -Heinrich (1746—1827) 647.
Pestel Pál orosz tiszt 7 j., 85.
pesti híd XIII, XVI, XVIII, XXII, 

LXXII, LXXVIII, 104, 182 j., 184, 
251, 257, 286, 287, 320 és j., 376, 
377, 759—764.

Pesti Kaszinó VIII, X, XI, XII, XVI, 
XVIII, XXVIII, XXXV, XXXVII, XL, 
XLII, XLIII, XLV—XLI, LXXIII, 
LXXVI, 87 és j., 100, 103, 105, 116, 
117, 118, 137, 138, 145, 160 j., 164 
és j., 170 és j., 175, 176 és j., 183 és j., 
184, 188 és j., 191 és j., 193, 194 és j., 
195, 196 és j., 197 és j., 200, 201, 
203, 208, 229 j ,  252, 257, 260, 264, 
270, 272 j., 277, 280, 282 és j., 286 
és j., 288, 291, 292, 296 és j., 306 j., 
309, 316, 318 és j., 321 j., 365 j., 
368 j ,  370 j., 371, 372, 452—4, 456, 
733, 761, 764-^7.

Pesti lóverseny XXXV, XXXVII, XL, 
XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, L, LII, 
LVI, LVIII, LXXVI, LXXVIII, 35, 
4 0 -1  és j., 45 és j ,  6,0-1, 99, 100, 
101, 118, 145, 160 és i„ 170, 203, 205,
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206, 207, 208, 209, 210, 229 j., 257, 
260, 264, 272 j., 280, 296, 313, 316, 
317, 318 és j., 456, 766, 767, 768, 
770, 773, 774, 775, 777.

pesti színház LXVII, 577, 581, 623, 712, 
721.

Pesti Takarékpénztár 273 j.
Pesty Ferenc 764.
Peter (szolga) 309.
Petlie Ferenc 679 és j.
Perovszky Leni 140.
Péeel (Pest m.) 549.
Péchy Ferenc 196.
Péchy Imre (1753-1841) 20 j., 674.
Péczely József (1752—1792) 500 i·, 557, 

586.
Nagy Péter'(1673—1725) orosz cár 349 j.
Pfeiffer Károly 316 és j.
Phyle 752.
Pictet.us 562.
Piemont 454.
Pindarus (Kr. e. 522—448) 588.
Pinkafő (Vas m.) 164.
Pintér Mihály 730.
Pirano (Istria) XIV, 233.
Pireneusok 743.
Pírét 454.
Piringer Mihály (1763—1840) 167 és j.
Pistori alkapitány XLVI1I, 767, 768.
Plassenstein helység 456.
Plato (Kr. e. 427-347) 588.
Platthy Mihály követ LV, LX.
Plautus, Titus Maecius 498, 560.
Plessen Ivónak, Gaston Graf (1788—1862) 

337 és j., 339 j ,  341 j., 343.
— né, sz. Rauch Adelaide (* 1795) XXIII, 

337 j.. 339, 340. 342.
Plinius, Gajus P. Secundus (23—79) 521, 

597, 663 és j.
Plutarchus 752.
B. Podmaniczkv Frigyes (1824—1907) 

193 j.
B. Podmaniczkv Károly (1772—1833) 

XLVII, L, 191 és j., 192, 193 és j., 
325 és j„ 764, 766, 775.

Pogge tanácsos 338.
Pokupsko (Horvátország) 244.
Pol a (fstria) XIV, 231.
B. Pongrátz József 20 j., 73 és j.,
Pongrátz Miklós besúgó LXI, LX IIj., 8 j.
Poroszország XXI, 27 és j., 32 és j., 179 

és j., 199 j., 328, 330, 343, 351 és j., 
454.

Portore XIV, 236, 239 j.
Portugália 117 és j.
Posa (Schiller: Don Carlos) XXIX.

Poseidon 14 j.
Potier vendéglős 108.
Gr. Pototzka Sándorné, sz. Mostovska 456.
Potsdam XX, 326, 328.
Pozsony VI, VIII, IX, X, XXVII, XXXV, 

XLIII, XLIV, XLV, XLVII, XLVIII, 
LXI, LXXVI, 17, 29 j., 30, 32, 35, 
38, 45, 47, 54, 65, 77, 79, 82, 85, 8 6 , 
87, 89, 92, 93, 94, 96, 100, 104, 105, 
121, 127, 129 j„ 137, 145 és j., 146, 
148, 149, 151, 154, 155, 156, 159, 
160, 162, 166, 229 j., 320, 367, 378, 
455, 481, 499, 609, 612, 653, 743, 
758, 765, 766, 767, 776.

pozsonyi clubb XXXV, XL, XLII, XLIII, 
LXIII, LXIV, 608, 767.

pozsonyi lóverseny XL, XLIV, XLV, 39 
és j., 40 és j.—1 és j., 60—1 és j.

Pozsony megye 74 j., 609, 612.
Gr. Poz/.o di Borgo Károly (1764—1842) 

2 2 2  és j.
Pölöske (Zala m.) XIII, 225 és j„ 226,247.
Pötschen sziget 73 ós j.
Praestat motos, componere fluctus 665.
Prága XIX, 265, 323, 324.
Prater 58 j., 152, 153, 155.
Prebberede német, helység 335 j.
Prónay 318.
Prónav János követ 91 j.
B. Prónav László LXV, LXVIII, LXIX, 

LXXV, 587.
Provence (Franciaország) 400 j.
Psyche 752.
Püspöki (Pozsony m.) 51 ós j.
Pyrker János László (1772—1847) ér

sek 676.
Pythagoras (Kr. e. VI. sz.) 521, 597.

Quarnero-öböl 231 j., 237.
Quieto-folyó 232 és j.
Quintilianus, Marcus Fabius 739.

Rabaz (1 stria) 231 és j.
Babe Alphonse (1786—1830) 192 és j., 

202!
Bagálvi Ábrahám követ 58 j., 115 és i.
Rajna XXI, 349 j., 350 j., 395.
Bajnis József, Kőszegi (1741—1814) 557, 

587.
Rambouillet (Franciaország) 400 j.
Hg. Rasumowsky András (1752—1836) 

359 és j.
— né, sz. Thürheim Constantine grófnő 

(1785-1867) 255 és j.. 323 és j.
Ratiborzitz (Csehország) 56 és j.
Rauch Christian (1777—1857) szobrász 

XIX, 327 és j., 328.
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B. Bauch Dániel 226 és j.
Rauchmüller Ferenc 244 és j.
Raupach Ernst (1784—1852) költő 159 

és j.
Rábavidék XVI.
Id. b. Ráday Gedeon (1713-1792) 549.
Rákóczi-nóta 730.
Rákos 190, 282.
Rát Mátyás (1749—1810) 499 j., 558, 

559, 587.
Rátz Sámuel 558, 587.
Rechberg, Albert Graf 327 és j.
Redefin XX, 330, 333.
redemptorista szerzetesek 107 j.
Resica (Horvátország) 240 és j., 242 és j.
respice finem 6 és j.
Gr. Reviczky Ádám (1786—1862) XVI, 

LII, L il i ,  LIV, 48 és j., 104 és j., 
111 j., 173 ]., 250 és j., 254, 255, 321 
és j., 358, 772-4 .

Rever Constantin 234 és j.
Révai Miklós (1750—1807) LXV, LXVII, 

LXVIII, LXIX, LXXV, 497 és j„ 
499, 500 j., 517—573, 587, 579, 580, 
589, 596, 735, 751.

Ricardo, David (1773—1823) 749.
Richelieu, Armand Jean du Plessis 

(1585—1642) 508 és j.
Richmond (Charles Gordon Lennox V. du

ke) (1791—1860) 344 és j.
Riegelsbrunn (Ausztria) 29 és j.
Robert párizsi vendéglős 175 j.
Robespierre, Maximilien (1758—1794) 730 

és j.
Rochau francia szerkesztő LIV, 761.
Rodda író 142, 159.
Rohan, Kamil Fürst (1801—1892) 325 

és j.
Rohonczy János (1775—1842) követ 52 

és j., 131 és j.
rókavadászat (falkavadászat) XLII,XLIV, 

XLV, LVIII, LXXII, 100, 184, 451, 
456.

Roily József 246.
Roma 426, 431, 741, 743.
Rombolt,. William 329.
Rosenstein-kastély (Württemberg) 352.
Rosette 50 és j., 267, 359, 366.
Rossini, Gioachino (1792—1868) 185 j., 

751.
Rothenberg hegy és falu (Württemberg) 

352 és j.
Rousseau, Jean Jacques (1712—1778) 

272 és j., 327, 551, 656.
Rovigno (Istria) XIV, 231, 234.
Rozgonyi József 560, 587.

Rőth József 294 és j.
Rudnay Sándor (1760—1831) prímás 

LXVIII, LXIX, LXXII, 63 és j., 73, 
611, 614, 616, 673, 676, 731, 739.

Rumy Károly György 737.
Rust lovász 344.
Ruszék József apát 679 és j., 738.
Ruyter, Michiel Andriaanszoon de (1607— 

1676) 348 és j.
Ryleff Konrád orosz tiszt 7 j.

Gr. Saint Leu, lásd Bonaparte Lajos.
St Niclo, lásd Lebény Szent Miklós.
Sahlender lovász 110 és j., 184, 277 és j., 

316.
Sajtoskál (Sopron m.) 247 és j.
Saluces (Franciaország) 400 j.
Salzburg XXI, 354.
St Pölten (Ausztria) 85, 355.
Sardagna, Franz Freiherr 17 és j., 54 

és j., 98 és j.
Gr. Saurau Zenóné, lásd gróf Hunvady 

Gabriella.
Say, Jean Baptiste író 749.
I. Sándor cár (1777-1825) 12, 192.
Sándor István (1756-1815) 610, 613, 

619, 645, 702, 726.
Sándor Lipót főherceg (1772—1795) 518, 

536, 562, 571.
Gr. Sándor Móric (1805—1878) XII, 

XVIII, L, LIV, LXXII, 100, 147, 
184 és j., 187 és j., 251 és j., 287, 
291, 320 j., 361 j., 759, 760, 761, 
764, 769, 775.

Sárospatak 675.
Sártory János György kereskedő 101 

és j.
Sátoraljaújhely (Zemplén m.) 740.
Scarpa 227.
Gr. Schaffgotsch Károly 208 és j.
— né, sz. Harbuval-Chamaré Mária -gróf

nő (1801—1828) 208 j.
Scharenhausen német helység XXI, 350 j.
Scharenhorst, Gerh. Johann 328 és j.
Schaumburg-Lippe herceg 343.
Schedius Lajos (1768-1843) XVI, 271 

és j, 677 és j„ 680, 684, 692, 698, 
699, 709, 710, 732, 733, 738, 740.

Schiller, J. Chr. Friedrich (1759—1805) 
XXIX, 196 és j., 221 és j., 265, 
281 j., 287 j., 656, 663 és j.

Schlegel 265.
Schlick, Franz Graf 46 és j.
Schlitz német helység 335 j.
Schmid Ser. Ferenc (1764—1843) 284 

és j., 290 és j.
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Gr. Schmidegg Ferenc (1752—1827) 58 j.
Schorsow német helység 337 j., 344, 358.
Gr. Schönfeld Lajos (1791 —1828) 48 

és j., 92 és j., 113.
— né, sz. Grünne Rozália grófnő 92 j., 

113.
Schroeder, Betty (1806—1887) színésznő 

347 és j.
Schulenburg-Klosterrode, Friedrich 56 és j.
Schuster János (1777—1838) orvos LXVI, 

145 és j., 662 és j.—5.
Schwartner Márton (1789—1823) 662 j., 

734 és j.
Schwarzenbergek 162.
Hg. Schwarzenberg Károly (1771—1820) 

XIX, 325 j„ 327 j.
Schwerin város XX, 331.
Scipiók 743. -
Scipio, Publius Cornelius Africanus (Kr. e. 

235-183) 69 és j.
Scott, Walter (1771-1832) 12 j„ 49, 

95 és j., 231 és j., 369.
Gr. Scribansky 241.
Sedan hercegség (Franciaország) 400 j.
Sedlnitzky, Joseph Graf (1788—1855) 

XLV ”j., XLVI, XLVIII, XLIX, L, 
LI, LII, LXXIV, LXXV, 83 és j., 
368 és j ,  607, 766, 769, 771, 772.

Seeber Károly polgármester XYI, 309 
és j., 320 j.

Seeger lovász 328 és j.
Segur, le comte Louis-Philippe de (1753— 

1832) 8 8  j., 350.
Gr. Seilern, August (1793—1861) 200 j.
— né, sz. Zichy Mária grófnő (1800— 

1828) 2 0 0  és j.
Gr. Seilern Károlyné, sz. Wurmbrand 

Maximiliana grófnő (1770—1838) 88  
és i., 90, 98, 152, 206, 211, 214, 220, 
221, 222, 249, 258, 259, 262 és j., 
267, 275-7 , 281, 284, 285, 311, 321, 
322, 357, 359, 366, 367, 369 és j„ 
370, 378—9, 458 és j., 475, 487.

Sernat Claude 49.
Semodan, Széchenyi inasa 159, 367.
Semsey Jób 765.
— né, sz. Keglevich Éva grófnő (* 1793) 

274 és j.
Seneca, Lucius Annaeus (4—65) 521, 597.
Gr. Sermage Dénes (1801—1870) 228 

és j., 244.
— né, sz. Csáky Rozália grófnő (1803— 

1872) 228 j., 244.
Seva, Széchenyi szakácsa XXXII j.
Shakespeare, William (1564—1616) 12 j.
Shrewsbury, Charles earl of 58 j.

Sicilia 25 j.
Siciola (Istria) 233.
Sidney-Sterart 588.
Sidó József ügyvéd 732 és j.
Sima Ferenc festő 457.
Simái Kristóf (1742—1833) 560, 587.
Simmeringi lóversenyek X, XLV és j., 

35, 56, 140, 146, 147, 151, 152, 153, 
155, 312.

B. Sina György (1782—1856) XV, XVI, 
249 és j., 456.

Siófok (Veszprém m.) 184 és j.
Sitke 730.
Sixtusok (pápák) 743.
Skandinávia 331 j.
Skócia 403 j., 406 416 j., 422, 759.
Slavonia 671.
Smergo (Cherso-sz.) 237 és j.
Smith gyáros 228, 230.
Smith Ádám (1723—1790) író 588 és j.', 

656, 749.
Sokrates (Kr. e. 469—399) 69, 588.
Sombory Imre (1784—1871) követ 131 

és j.
Somers lordkancellár 438 j.
Hg. Sommerset 433 j.
Somogy megye LXX, 81 j., 298.
Somssich József LI, 293 és j.
Somsich Miklós (1784—1870) 3 és j., 

36 j., 58 j., 318.
Somsich Pongrác (1776—1849) XXI, 

271 és j., 388 és j., 776.
Sophokles (Kr. e. 496—406) 588.
Sophonishe 301 és j.
Sopron XV, LXXVI, 84 j., 8 6 , 108, 112, 

127, 182, 249 363, 365, 454.
Sopron megye VI, XV, LXVI, LXVII, 

82 j., 182 j ,  249.
Soroksár 280 j.
Southwark (Anglia) 422.
Spanyolország 24 j., 117 és j., 410.
Speletics 40, 245.
Spelman: Of Parliaments 394 j., 395 j.
B. Spiegel Rábán 116 és j., 135.
— né, sz. Ligne Flóra hercegnő (1775— 

1849) IX, XXIII, 49 és j., 70 és j., 
85, 114, 116 és j., 126.

Spitzemberg, Hugo Freiherr (1781— 
1880) tábornok 351 és j

B. Splénvi Ignác (1772—1840) 252 és j., 
286 és j., 317.

Sredicko (Horvátország) 242 és j.
Gr. Stadion Eduard (1797—1844) 190 és j.
Stadion, Joh. Philipp Karl Joseph Graf 

(1763—1824) 110 és j.
Stainlein, Eduard (1785—1833) L, LI, 

191 és j., 194 j., 196 j., 290 és j.
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Stájerország 240.
Gr. Starhomberg Gundakarné, sz. Kau

nitz Karolina grófnő 85 és j.
Stein, Karl Freiherr (1757—1831) 663 és j.
Steinbach Ferenc XLVI, XLVIII, XLIX, 

L, LII, LXXIII j„ LXXIV, LXXV, 
91 és j., 116, 188, 367 és j., 456, 
607 j., 766 j., 767—8, 769, 770, 
772-7 .

Steinmassel orvos 362.
Stelnik (Horvátország) 227 j.
Sterler, Aloys 353 és j.
Gr. Sternberg Jaroslávné, lásd báró Orczy 

Eleonora.
Stewart Charles (III marques of Lon

donderry) (1778-1854) 35 j.
B. Störck Antal 556, 559.
Strochko igazgató 244.
Stroganoff orosz tábornok 282.
Stroubberg 329.
Stundenheimer orvos 475.
Stuttgart XXI, XXII, 350 es j., 352, 

356.
Sunium 752.
Svájc 422.
Svédország 346, 403 j.
Swift Dean 389.
Swoboda 242.
Szabó Dávid, lásd Baróti Szabó Dávid.
Szabó Szepessv István 645, 726.
Szacsvay Sándor (1752—1815) 497 j.
Szajna 680, 743.
Szalay Imre (1787—1848) 730 és j., 735.
Szany (Sopron ni.) 184 és j.
Gr. Szapáry 26.
Gr. Szapáry Ferencné, sz. Almássy Ro

zália grófnő 293 és j.
Gr. Szapáry Sándor (1801—1840) 94 és j., 

137 és j., 139, 141.
Szathmáry József 733 és j.
Szatmár megye LXVII.
Száraz György 738.
Száva XV, 239 j., 242.
Szeged LXX, 635.
szegedi társaság 500 j.
Szegedy Ferenc (1787—1848) követ 

LXXIII, 183, 372 és j.
Szekfü Gyula LXXI j.
Szemere Pál (1785—1861) 271 j., 679 

és j., 680, 684, 696, 698, 699. 700. 
701, 704, 707, 709, 730, 731, 733, 
'<37, 738, 739.

Szentgáli X. Ferenc 512 j.
Szent Heléna puszta (Zala m.) 226 és j.
Szentkirályi LXXIII.
Szentmiklósy Alajos 679 és j.

Szentmihály helység 758.
Szent Szövetség 50, 83.
Szepes megye LXXI.
B. Szepessy Ignác (1780—1838) püspök 

LXVIII, LXX, LXXII, 20 j., 610, 613, 
615, 618.

— jelentése 632—9.
Szerbia 115, 181 j., 671.
Szered (Pozsony m.) 89 és j., 99.
Szervező bizottság ülései 680—729.
Szeverin megye XV, 239 és j.
Gr. Széchényi Ferenc (1754-1820) XX[II, 

XXXVII, LXII, 16, 36 és j., 75, 100, 
134, 139, 182 j., 219 és j„ 224, 225, 
266, 575, 604, 650, 651, 741.

— né, sz. Festetics Julianna grófnő (1753 
— 1824) 224, 225.

Széchényi György (1592—1695) eszterg. 
érsek 741.

Gr. Széchenyi István akad. alapítólevele 
LXX, 639—40.

— az alkotmányról 443—450.
—■ állhatatossága, kitartása XXII.
— beszédei: 8 —9 j., 14—15 j., 19 j., 

24—5 j., 31 j., 36 és j., 59 és 60 j., 
19 és j., 81—2 és j., 85 és j., 8 8  és j.. 
89, 115 és j., 125 és j ,  127 és j ,  168 
és j., 150 és j., 171—2 és j.

— a csehekről 50, 324.
— elhatározása 76, 1.36—7, 141, 144,

01Q 91Q 9QS 900

— erénvszövétségé VII , IX, XXV, XXVII. 
XXXVI, 26 és j., 49, 106 j.—7.

— az erőszakos politikáról 1 2 , 26 és j., 
54 és j„ 167.

— éjjelei 140, 144, 169, 186, 187, 194, 
197, 203, 253, 273, 279, 280, 281, 
282, 288, 295, 308, 310, 320, 347.

— életcélja 172 és j., 186 és j., 213, 
219, 227, 238, 268-9 , 293, 297, 301, 
486.

— életunalma 373.
— élénk képzelőtehetsége XXXVIII, 

XXXIX, 33, 147, 273, 326.
— érzékenysége XXXVIII, XXXIX.
— felszólalása a T. Magy. Minervában 

269 j., 744—5, 749—756.
— a fiúméi útról 239—244.
— fogadalma 360.
— fordítása. De Lolmo: The constitu

tion of England, töredék. 383—442.
— gondolatai 241, 245—6, 248—9.
— hazafias munkássága XL—LVI.
— hazájáról 175, 177, 178, 183, 187, 

188, 198, 205, 224, 236, 247 és j., 
250, 263-4 , 266, 271, 290, 320, 326, 
327, 328, 331.
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hibái XXXIV, XXXV, XXXVI, 24, 
37, 43, 49—50 és j., 75. 
a hitelről 288. 
ifjúkori művei 383—496.
A két szarándok 458—9.
Alcides Wahl 463—475.
Cain 459-463.
Constitutio 443—6 .
Feljegyzései 454—8.
Imája 442— 3.
Miscellania 447—454.
idézetei 33 és j., 114, 135—6, 142—3,
192—3.
imája X X X V II-V III, 109, 122, 130, 
187, 196, 201, 207, 213. 
képzelődése 32, 106, 350. 
a klubbokról 452—4. 
lelki életének fejlődése XXII—XL. 
lemondása a katonai rangjáról XXIV, 
19 j.
levelei: Crescentiához 1828 VI. 23, 
211.

Crescentiához 1828 IX. 18, 258. 
Crescentiához 1829 I. 7, 284. 
Crescentiához 1829 II. 12, 290, 291. 
Crescentiához (Lebensregeln változata) 
1829 II. 13, 477—488.
— (második változata) 488—495. 
Crescentiához 1829 II. 18, 292. 
Crescentiához 1829 III . 10, 296—7. 
Crescentiához 1829 III. 10, 298—304. 
gr. Dessewffy Józsefhez 1828 IX. 26, 
746—8.
Esterházy Mihályhoz 1827 X. 6 , 769. 
gr. Esterházy Mihálynéhoz 1827 II. 
22, 132.
F. L.-hez 1828 V. 6 , 204—6. 
a F. M. O. Minerva rodactiójához 1828 
IX. 16, 746.
gr Ilunyady Ferencnéhez 1828 XI. 24, 
277—8.
gr. Seilern Károlynéhoz 1828 IX. 18, 
258—9.
gr. Seilern Károlynéhoz 1828 XI. 21, 
275—7.
gr. Seilern Károlynéhoz' 1829 XI. 30, 
369.
gr. Seilern Károlynéhoz 1829 XII. 31, 
378-9.
gr. Zichy Károlyhoz 1829 III. 8 , 296. 
gr. Zichy Károlyhoz 1829 VII. 12,
322_3.
gr. Zichy Károlyhoz 1829 IX. 17, 
355-6.
levéltöredékei: 133-4 , 208-9 , 212— 
214, 262—3, 310, 360, 475—6.

— a magyar rendekről 5 és j., 57 és j., 
67, 6 8 -9 , 80 és j., 227, 247, 324-5 .

— a magyar nyelvről XI, 75, 175.
— múltjáról 123, 277, 321, 325—6, 341, 

347, 357.
— munkái: Alcides Wahl X, XII, XXV, 

LXXVI, 43 j., 199 és j.
Hitel XVI, XVII, XIX, XXII, 
XXXIV, LVIII, LXXVIII, 220 j., 
275 j., 283, 288, 292, 295, 296, 321, 
346 j., 363 és j., 364, 365, 366, 369, 
370, 373, 376.
Kelet népe LVIII, LIX, LXV. 
Lovakrul X, XI, XII, XIX, XXXIV, 
L, L II, LIV, LXXVI—V III, 181 és 
j., 182, 185 és j., 198 és j., 199, 204, 
219 és j., 220, 267 és j.
Világ LV j.

— kisebb munkái, tervezetei III, XLI, 
XLVII, LV, LVI, LXXVI, LXXVIII, 
178, 229 j., 306 j.

— munkaterve XI, 118.
— a nevelésről 224.
— nyelvújítása XI.
— olvasmányai:

Burgsdorf: Versuch eines Beweises, 
dass die Pferderennen ect 202.
Byron: Der Wampyr 144 és j. 
Christian August: Versuch eines Be
weises, dass die Wettrennen ect 337. 
Cohen Jean: Tableau de la Greee 
71-72.
Croly G.: Marie de Törquemada 135— 
136.
Doáky F.: Az ifjú Anacharsis utazása 
61 és j.
Disraeli B .: Key to Vivian Grey 164 és j. 
Duras: Edouard 7, 377 és j.
Duras: Olivier 321, 360.
Duras: Aloys 321, 360.
Fáy A.: Kedvcsapongások 95 és j. 
Fáy A.: Meséi és Aphorizmái 87, 
8 8 "j., 89, 273 j.
Fessler J.: Die Geschichten der Un
gern 306 és j.
Fessler J.: Rückblicke 8 8  és j. 
Franklin B.: Memoires sur la vie de 
348 és j.
Hahneman S.: Aesculap auf der Wag
schale 307.
tory of England 252.
Hodgskin Th.: Popular Political Eco
nomy 350 és j.
Hugo V.: Bug Jargal 90 és j.
Hume: On Suicide 256 és j.

Gróf Széchenyi I s tv á n  napló i  I I I .  kötet. 51
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Huzard—Müller: Über Pferde Rassen 
107.
Justinus J.: Alig. Grundsätze zur 
Vervollkommnung der Pferdezucht 95 
és j.
Kisfaludy S.: Gyula szerelme 95 és j. 
Majestäts Process in Hungarn 371. 
Montlosier: Memoire ä consulter sur 
un S ystem e réligieux et politique 111 
és j.
Müllner A.: Der Kaliber 352. 
Öhlenschläger A .: Die Waringer in 
Constantinopel 348 és j.
Rabbe A.: Histoire d’Alexandre I, 192, 
202—3.
Raupach: Die Leibeigenen, oder Isidor 
und Olga 159.
Rodda: Sinnbilder aus der Pflanzen
welt 142.
Rousseau: La nouvelle Hélo'ise 327 
és j.
Scott Walter: St. Ronanswell 49. 
Scott Walter: Woodstock 95 és j. 
Segur: Histoire de Russie et de Pierre 
le Grand 350
Segur: Memoires 87, 8 8  j., 89.
Witt, genannt Dörring: Fragmente 
aus meinem Leben ect 199 és j.

— az országgyűlés befejezéséről 140, 173 
és j.

— öngyilkossági gondolatai XXXIX, XL,
22, 38, 80, 163, 178, 183, 186, 207, 
214, 223, 236, 256, 261, 263, 268,
269, 277, 283, 286, 293, 306, 315,
316, 364, 366, 367.

— az önismeretről 241.
— önismeretre törekvése XXIII, XXXVI 

—XXXVIII.
— önmagáról 13, 14, 17, 37—8, 69, 70,

78, 102-3 , 106, 108, 113, 120 és j., 
156, 165, 172, 176, 178, 180, 183,
185, 186, 204, 222, 224, 225, 228,
256, 264, 270, 272, 273, 277, 283,
291, 292-3 , 294, 310, 312, 314, 319, 
325-6 , 327, 335, 341, 351, 357, 358, 
363, 371, 376, 377, 494.

— önvádja XXXVIII—XL, 11, 65, 112— 
113, 273, 326, 347—8, 350, 374.

— őseinkről 346.
— párbaja gr. Esterházy Károllyal 209, 

222.

— pártatlanságra törekvése VI, VII, 
XXXVII.

— pohárköszöntője LXXIII. 200—1, 320.
— a polg. következetességről XXII, 124.
— szerelme XXII—XL, LXIV, LXV,

12, 22, 33, 49, 6 5 -6 , 67, 73, 98, 
119, 121, 122, 124, 136—7, 145, 157, 
166, 167, 173, 187, 197, 201, 223,
236, 238, 278, 362.

— szerelmi agóniája 38—9, 41, 52, 56,
6 4 -5 , 80, 96, 105, 113, 114, 122, 
126, 134, 141, 144, 149, 153, 154,
156, 158, 161, 162, 163, 165, 166,
169, 170, 173 174 176, 178, 179,
183, 186—7, 189, 190, 195, 196, 197, 
208, 210 212 214, 227, 228, 236,
250, 251, 254, 257, 260, 261, 262,
267, 268—9, 270, 286, 287, 289, 306, 
307, 319, 322, 367.

— a színházi előadásokról 185, 209 és j.
— utazásai X IX -X X I, 53, 54, 56, 62,

74, 75, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 8 6 , 8 8 , 
90, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 105, 127, 
135, 140, 146, 148, 151, 152, 155,
159, 161, 164, 174, 177, 182, 184,
190, 202, 210, 223, 225, 249, 253,
259, 260, 261, 262, 266, 268, 269,
280, 282, 311, 321, 324, 357, 361.

— a vallásról 25.
— vallásos elvei 451.
— végrendelete 306 és j., 368. 
Széchenyiről 13, 17—8, 24, 29, 33, 34, 37,

38, 42, 43 és j., 49, 54 és j., 61, 63, 
64, 6 6 , 67, 6 8 , 70, 75, 80, 85, 104, 
105, 106, 115, 116 118, 122, 128,
134, 139, 145, 151, 164, 166, 168 j.,
191, 192, 193, 196, 202, 204, 215,
219—220, 222, 224, 254, 264, 266, 
267, 269, 270 j., 271, 275, 277, 278,
281, 282, 291, 298, 299, 300, 309,
312, 313, 319, 340, 355, 358, 369,
370, 371, 372, 373, 377, 740, 741—47.

Gr. Széchenyi János (1802—1874) XVI, 
248 és j., 262 és j., 263 és j.

— Kálmán (1824-1914) 94 és j., 224 és j.
— Károly (1812-1842) 357 és j., 364.
— Lajos (1781—1855) XVI, XXI, 

LXXII, 45 és j., 82 j., 93, 177, 248, 
262 j., 263 j., 264 és j., 268 j., 269, 
312, 353 és j„ 354, 362, 363, 365, 
377, 774.

— né, sz. Wurmbrand Franciska grófnő 
(1797—1873) 47 és j., 357 és j., 358.

— Pál (1642—1710) kalocsai érsek 750 
és j.

— Pál (1789-1871) X III, XXI, XXVI, 
XLIII, XLV, LXX, LXXII, 42 j., 
44, 47, 80, 94, 112 és j., 177 és j., 
182 j., 206, 210, 223 és j., 263 és j., 
266, 267, 268 j., 269, 358, 364, 365, 
453, 611, 614, 645, 726, 774.
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— I. felesége, sz. lady Meade Karolina 
(1794-1820) XX, XXXIX, 76, 82, 
88  j., 93 j., 113 és j., 273 j., 277 és j., 
341, 347, 350.

— II. felesége, sz. Zichy-Ferraris Emilia 
grófnő (1803—1866) XIII, 80 és j., 
82, 94, 112 és j., 161 és j., 223 és j., 
356.

— Viktor 78 j.
Gr. Szécsen Antal (1819—1896) 119 és j.
— Károly 119 és j.
— Miklós (1782-1871) 68  és j ,  119 és 

j., 278 és j„ 280, 358.
— né, sz. Forgách Franciska grófnő 

(1785—1867) XXXIII, XXXVI, 
XLVI, 115 és j., 278 és j.

Székesfehérvár XI, 177, 730.
Szibéria 7 j.
Szigetköz 176.
Szilasy János (1795—1859) 732 és j.
Szilágyi 266.
Szirmay 197, 198.
Sziszek (Horvátország) XIV, XV, 239, 

241, 242, 243, 244.
Szlernenits 679 és j.
Szombathely (Vas m.) LXX, 732.·
Szőgyény Zsigmond. (1775—1826) perso

nalis 7 j., 738.
Szvetics Jakab 13 j.

Taaffe, Ludwig Graf (1791—1855) 48 és 
j., 312 és j., 313.

Tacitus, Cornelius (55—117) 350, 412, 
663 és j.

Takács Gáspár (1786—1839) követ LXI, 
170 és j.

Talbot, earl of 58 j.
Tallos (Pozsony m.) X, XI, 74 és j., 77, 

81, 92, 94,' 99, 161, 174, 176 és j., 
334 és j., 769.

Tar Gáspár LXII és j.
Tarault-vendéglő 175 és j., 770, 771.
Tasner Antal (1808-1861) XXII, 

LXXVI, 182 és j.
Tatav János (1789—1862) ■ plébános

LXXVI, 182 és j.
Tatitscheff, Dimitri Pawlowitseh (1767— 

1845) 222 és j.
Tattersall Richard 338 j.
Tegernsee (Bajorország) XXI, 353 és j., 

354, 356.
Tekusch kávés 768
Gr. Teleki Ádám (1789—1851) 611, 614, 

645, 765.
— József (1790—1855) LXXII, 15, 

31 j ,  188 és j., 200 és j., 453, 611,

614, 645, 680, 683, 6 8 6 , 6 8 8 , 690,
692, 696, 697, 698, 699, 700, 701,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 726,
727, 729, 731, 735, 736, 737, 739,
740.

— László 611, 614, 645.
— né, sz. Mészáros Johanna bárónő 

(1784—1844) XII, 191 és j., 194, 611, 
614, 645.

— Sámuel (1792-1857) 552, 611, 614, 
645.

— Sámuel (ifj.) 552.
Temesvár 243.
Temple, sir William 394, 395 j., 588 és j. 
Tempora si fuerint nubila, solus eris 275. 
Teplitz (Csehország) XIX, 325 és j. 
Terhes Sámuel (1783—1863) 757 és j. 
Tersato (Fiume) 227 j., 230. 
Terschelling-sziget 348 és j.
Tettenborn báróné 203.
Tóth (Győr m.) 179.
Thaer, Albrecht (1752—1828) 110 és j. 
Thaisz András (1789—1840) XVI, 273 és j. 
Themse 680.
— -alagút 251 j.
Theokritus 588.
Theophrastus (Kr. e. 372—287) 588. 
Thermopylei-szoros 49, 198, 743. 
Thewrowk József, Ponori (1793—1870) 

LXII, 736.
Thökölyi Péter X LIII, 156, 215. 
Thukidides (Kr. e. 460—400) 663 és j. 
Thurn, Georg Graf (1788—1866) 17 és j. 
Gr. Thurn Raimondné, sz. Bánffy Jozefa 

grófnő 294 és j.
Thürheim Lulu grófnő (1788—1864) 83 

j., 128 és j., 129 és j., 222 j., 255 j., 
323 és j.

Tiberius Claudius Nero (Kr. e. 42—Kr. u.
37) római császár 412.

Tibolth 653.
Tibullus, Albius (Kr. e. 54—Kr. u. 13)

588 és j.
Gr. Tige Lajos 314 és j.
— né, sz. Stössel Mária bárónő 314 és j., 

373 és j.
Tillmetz gyógyszerész 353.
Tirnau, lásd Nagyszombat.
Tiszolc (Gömör m.) 457.
Titus, Flavius Vespasianus (41—81) 444. 
Toggenburg lovag XXXIII, 287 és j. 
Tokaj (Zemplén m.) 744.
Tokod (Esztergom m.) 361.
Toldy Ferenc LXXVI I.
Tolnai Sándor 561, 587.
Tomekovich 242.

51
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Torna megye XVI, LXVII, 264 és j., 775.
Tóth Farkas 561,, 587.
Gr. Török Bálint 227 j., 228.
Törökország 212 j.
Trajanus, Marcus Ulpius 444.
Trattner János 520.
— Mátyás LXXVI, LXXVIII.
Trautmannsdorf (Ausztria) 86  és j.
Trautmansdorf, Joseph Graf (1788—1870)

327 és j., 328.
— né, sz. Károlyi Jozefine grófnő 

(1803-1863) 327 j.
— Johann Graf (1780—1834) 56 és j.
Travemünde 339 és j.
Trencsén megye 47 j.
Triest XIV, 234, 235, 240.
Tudorok 412, 417, 432.
Tudós Társaság, lásd Akadémia.

Újfalu (Neudorf, Esztergom m.) XIX, 
321 és j.

Ung megye 246.
United Service Club (London) 65 és j.
Uzovich János követ 139 j., 765.

Ürmény (Nyitra m.) 91, 93.
Ürmcnyi Ferenc (1780—1845) XIII, 

LXVIII, LXXII. 227 és j., 228, 235, 
236, 240, 242, 244, 455, 611, 613, 
616.

— József (1741—1825) 294 j.

vadászat X, 30, 37 és j., 42, 8 6 , 91, 93, 
96, 99, 265, 280, 364.

Valerio Gyula 244.
Valero Antal 373.
Vallambrosa 111 és j.
Vallon (Cherso-sz.) 237 és j.
Vanieri 561.
Varasd XV, 239 és j.
Varsói-hercegség 179 j.
Vass László (1780—1842) 730 és j.
vasút (Budweis és Mauthausen közt) 456.
Vay Ábrahám (1789—1855) VI, XXIII, 

XLIII, LXII j., LXIII, LXIV, 
LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LX1X, 
LXX, LXXIII LXXV, 5 és j., 9 és 
j., 13 és j ,  15, 20 j.,,23 és j., 24, 25,26, 
27, 28 j., 40, 53 és j. 80 és j., 115 
és j„ 183, 453, 595—607, 609, 610, 
613, 617, 620 és j„ 645, 654, 655,
674, 675, 680, 683, 6 8 8 , 698, 699,
700, 701, 704, 705, 706, 707, 711,
726, 731, 732, 733, 738, 739, 742.

— István 574.

Vác 379.
Várady József 227 és j., 228.
Városlőd (Veszprém m.) 730.
Vedres István 520.
Veglia-sziget XIV, 235. 237.
Veglia (város) 237.
Vencel (1361—1419) csoh király 732 és j.
Venezia 83, 233.
Venus 225, 751, 757.
Verbőczy István 167 és j., 512 és j.
Vergilius, Publius V. Maro (Kr. e. 70— 

19) 558, 588, 663 és j., 665 j.
Verseghy Ferenc (1757—1822) 561, 587.
Veszprém 184, 730.
— megye LXX, 52 és j.
B. Veyder Károlyné 240 és j.
Vócsoy tábornok L.
Végh Ignác követ 20 j.
Végh István (1763—1834) koronaőr

LXVIII, LX1X, 19 j ,  254 és j„ 255 
és j., 617, 768.

Vértesi 553.
Gr. Viczay Ferenc (1780—1876) 52 és j., 

154 és j., 169 és j.
— Károly 765.
— Mihály (sz. 1777) XI, 148 és j., 151 

és j., 154 és j., 158, 173 és j., 175 
és j., 176 j., 184 és j., 248 és j., 
363 és j., 775.

— né, sz. Dittmeyor Elise bárónő (sz. 
1781) 248 és j., 365 és j.

Vigyázó Antal 272 és j.
Gr. Vigyázó Ferenc 272 j.
Villiers lásd Jersey.
I. Vilmos (Hódító, 1027—1087) angol 

király 394 j., 395 és j., 397, 420 j., 
426 j.

I. Vilmos (1781—1864) W ürttem berg ] 
király 351 és j., 352.

Vincent, Karl Freiherr (1757—1834) 
diplomata 97 és j.

Virág Benedek (1754—1830) 561, 587, 
677 és j ,  732, 733.

Viszota Gyula 54 j., 128 j., 275 j.
Vitkovics Mihály (1778—1829) XVI, 271 

és j., 457, 679 és j., 680, 684, 697, 
699, 702, 707, 731, 733, 734, 738, 
739.

Vivanot Dominik (1764—1833) 267 és j., 
476.

vívóhelyiség 451, 777.
Vlieland-sziget 348 és j.
Vogel háztulajdonos XLVI, XLVII, 

XLVI1I, LI, LVI, 767, 770.
Vogler C. H. 329 j., 341 j.
Vojdisek József LXXVIII.
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Voltaire, Francois Marie Arouet (1694— 
1778) 497 ]., 557, 656.

Voss, Felix Graf 337 és j., 341 j., 344, 
358.

— né, sz. Hahn, Louise grófnő 344 és j.
Vörösmarty Mihály (1800—1855) XVI,

271 és j ,  733.
Vöttau (Morvaország) 456 j.
B. Vrints Károlyné, sz. Buol-Schauenstein 

Mária Jozefa grófnő XXI, 355 és j., 
358 és j.

Wachenhoúsen, Hans XX, 346 és j.
Wagner (hamburgi) 346.
— János 320 j.
— Mihály 363 és j.
Wagram (Ausztria) 248 és j.
Gr. Waldstein (Wallenstein) János 

(1809-1876) XVIII, XXIII, 216 és 
j„ 255 és j., 260, 275, 281, 282, 376, 
778.

Gr. Wallersdorf 7 j.
Wallis, Joseph Graf (1767—1818) 35 és j.
Walterskirchen 140, 170.
Wardow 335 j.
Waren (Mecklenburg) 358 és j.
Gr Wartensleben Károly 765.
— Konstantin 83 és j.
Washington, George (1732—1799) 69 és 

j., 126 és j.
Webb trainer 344.
Weber S. Lajos LXXVI.
Weil német helység X X I,, 350 és j.
Weitendorf német helység XX, 332, 333.
Wellel lovász 146.
Wellesley, Henry (később Cowley lord, 

1773-1847) '12 j., 85 és j., 133, 149, 
152, 153, 164 és j., 207, 220, 456.

— né, sz. Cecil (Salisbury) Georgiana 
(1786-1860) 12 és j ,  85 és j.

Wellington, Arthur Wellesley (1769— 
1852) 192 és j.

Gr. Wenckheim Antalné, lásd gr. Zichy 
Mária.

B. Wenckheim József (1778-1830) XLV, 
L, LI, LII, L i l i ,  LVI, LXXVII, 
62 és j., 67, 104, 188, 194 j., 282, 
313, 316, 317, 318, 373 és j., 765, 
766, 775.

— né, sz. Orczy Teréz bárónő (1791— 
' 1875) 373 és j.

Wend C(aroline) 10, 146, 152.
Weres Balázs 512 j.
Werfer nyomdász 757, 758.
Werner, Joseph Freiherr 327 és j.
Wernhardt tábornok L.

Wcrther (Goethe) LXXVI, 178.
319 és j.

Id. b. Wesselényi Miklós (1750—1809)
— né, sz. Cserey Heléna (1754—1831) 

LXIV, 365, 378.
Wesselényi Miklós (1796—1850) VI, VIII, 

XVIII, XXIII, XXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, 
XLIII, XLV, XLVII, L, LII, L ili ,  
LV, LVIII, LXI, LXII, LXIV, LXIX, 
LXXIII, LXXIV, 12, 16, 18, 21, 23 
és j., 24, 26, 29, 38, 43, 46, 48, 54 j., 
73 j., 74, 77, 78, 79, 108, 109-110, 
135, 140, 144, 146, 147, 159 és j., 
160 és j., 164 és j., 166, 178 és j., 
188, 190, 191 és j., 193, 194 j., 195, 
196 és j., 197, 198, 201, 209 j., 221, 
253, 254, 268 j., 269, 276, 280, 283, 
285, 286, 287, 288, 306, 307, 319, 
353, 362 j., 365, 378, 453, 455, 458 
és j., 459, 478, 765, 771, 775.

Westminster (Anglia) 422.
Westmoreland, 10. earl of (1759—1841) 

84' j.
Wieland, Christoph Martin (1733—1813) 

551.
Wigand Otto LXXVIII, 734.
Wilson 662 j.
Gr. Wimpffen Ferenc (1797—1870) 63 és j.
Hg. Windischgrätz, Alfréd (1787—1862) 

2 2 0  és j.
Witt, Ferdinand Johannes (1800—1863) 

kalandor 199 és j.
Wismar német helység 331 j., 335.
Wittgenstein orosz tábornok 7 j., 257 és j.
Witzleben, Job-Wilhelm Karl-Ernst (1783 

—1837) 328 és j.
Wohlstein német író 561.
Wolf, August 353 és j.
Gr. Wolkenstein Erzsébet 92 és j.
— Károly 92 j.
— Pauline 92 és j.
Gr. Wurmbrand Henrik, Gundakar 

(1762-1847) 45 j., 8 6  és j.
— né, sz. Ledebur-Wicheln Sidonia bárónő 

(1775 -1833) 8 6  j.
Württemberg 350 j., 351 és j., 375 j.

Zaandam (Hollandia) XXI, 349 és j.
Zabretzky 265.
Zalaegerszeg 225 és j.
Zala megye X III, 589.
Gr. Zay Károly (1797-1871) 645, 726.
Zágráb X III, XV, 226 és j., 244, 246.
— megye XV, 239, 244.
Zákány (Somogy m.) 246 és j.
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Gr. Zedtwitz Károly főhadnagy 184 és j.
Zeiselhof-puszta 250 és j.
Zemplén megye 246, 737.
Zeno (Kr. e. 350— 264) görög bölcsész 

69 és j.
Zeus 44 j., 751.
Zichy (Lángi) 608.
Gr. Zichy Adalbert (1816-1883) 265 és j.
— Alfréd (1821—1856) 258, 270 és j„ 

485.
Ifj. gr. Zichy Eugen (Jenő, 1809—1848) 

IX, XXXI, 163 és j., 166, 169, 175, 
266 és j., 296 j., 297, 309 és j.

Gr. Zichy Felicia, lásd gr. Hoyos Hen- 
rikné.

— Ferdinand (1783—1869) 96 és j., 
215, 250.

— né, sz. Széchenyi Zsófia grófnő 
(1790-1865) 37 és j ,  80 és j., 159 
és j.

— Ferenc (1751—1817) veszprémi fő
ispán 91 j., 163 j., 266 j.

— né, sz. Lodron Dominika grófnő 
(1789—1847) 266 j.

— Ferenc (1777—1839) testőr XI, 29 
és j., 59 és j., 176 és j., 250.

— né, sz. Ferraris Mária grófnő (1780— 
1866) IX, XXI, XXIII, 29 és j., 30 
é6 j., 53 és j., 70 és j., 84 és j., 98 
és j., 105 és j., 127 és j., 250—1 és 
j., 285 és j., 356 és j., 358.

— Géza 201 j., 281, 485.
— György 361 és j.
— Henrik (1812—1892) 265 és j.
— Hermann (1814—1880) 265 és j.
— István (1757—1841) 279 és j.
— né, sz. Pálffy Terézia grófnő (1760— 

1833) 279 j.
— János XLIII.
— né, sz. Colloredo Franciska grófnő 

(1783-1835) 70 és j.
— János (ifj.) 765 .
— Károly I. (1753—1826) miniszter IX, 

XLI, 48 j., 62 és j., 66 j., 70 és j., 
74, 84 és j., 89, 93, 98, 141 j., 251 
és j„ 261, 564.

— Károly II. (1778—1834) kamarai 
elnök' XXIII. XXV, XXXII j., 
XXXV, XXXVIII, LXX, 11, 16 j., 
33 j., 37 és j., 41, 43, 44, 45, 48 és j., 
50, 52, 56, 61, 62, 63 és j„ 73, 78, 
91, 94, 96 és j., 114, 117, 119, 121, 
122, 126, 128 és j., 132, 133, 134 
és j„ 137, 139 és j., 141, 144„ 149 j., 
167, 178 és j., 185, 188, 191, 194 j.,

195, 197, 199, 206, 207, 208, 210,
217, 220 és j., 221, 252, 255, 256,
265 és j., 270, 272, 279, 280, 281, 
284, 285, 286, 288, 289, 290, 292,
293, 295, 296, 301, 308, 311, 312
és j,. 313, 314, 317, 318, 320, 321 
és j., 322—3, 346, 355—6, 359, 360, 
366, 367, 369j 370, 372, 373, 374,
378, 458 és j„ 459, 475, 487, 775,
776.

— né, II. felesége, sz. Festetics Júlia 
grófnő (1790—1816) 265 és j.

— né, III . felesége, sz. Seilern Crescen
tia grófnő (1799—1875) IV, V, IX, 
XI, XII, 'XVI, XVIII, XIX, XX, 
XXI, X X II—XL, X LIII, XLIV, 
XLVI, LVI, LVIII, LIX, LXIV, 
LXV, LXX, LXXVII, 7 j., 10, 11 
és j„ 12, 14 és j ,  16, 17 j ,  20 j ,  21
és j., 22 j., 26 j., 30 és j., 32 j., 33,
34 és j., 37 és j., 38 és j., 39 és j., 
40, 41 és j., 42, 43 és j., 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 és j., 53 és j ,  
59, 60, 61, 62, 63 és j., 64 és j., 65
és j., 66  és j., 67, 68  és j., 71 j., 73
és j., 74, 75, 76 és j., 77, 78, 80 és j., 
84 és j., 8 6 , 87, 91, 92, 93, 96, 97, 
98 és j., 101, 102, 103, 105, 113, 
114, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 
124, 125 és j., 126 és j., 127, 128, 
129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 
138, 139, 140 és i ,  141, 142 j., 144, 
145, 146, 148, 149, 152, 153, 154,
155, '156, 157, 158, 159, 161, 162,
163, 165, 166, 1 6 7 - 8 -  9, 170, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 178 és j., 
179, 180, 183, 184, 185, 1 8 6 - 7, 188, 
189, 190 j., 191, 192, 193, 194, 196 j., 
197 és i ,  198 és j., 199, 200 és j., 
201 és j., 202, 203, 206, 207, 208, 
209, 211-214, 215, 217, 219, 220, 
221, 222, 226, 227, 228, 229, 230,
232, 233, 236, 238, 249, 250, 251,
252, 253, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 270, 271 és j., 273, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296—7, 298— 
305, 306-7 , 308, 309, 310, 311, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 321,
322, 323, 324, 326, 328, 333, 335,
341, 348 350, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 363, 364, 365, 366, 367,
369, 370, 371, 372 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 458 és j., 459, 
475, 477-495, 776.
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Ifj. gr. Zichy Károly (cifferi) (1785— 
1876) 91 és j.

Gr. Zichy László (1790—1868) 148, 152 
cs j., 189 és j., 262 és j., 279, 292.

— né, sz. Széchenyi Mária grófnő (1804— 
1863) X X III,"6 6 , 101, 146, 168, 185 
és j., 189, 190, 197, 202, 203, 206, 
207, 220 és j., 226, 227, 229, 236, 
251, 256, 258, 270, 290, 322, 323, 
356, 359 és j.

Gr. Zichy Mária (későbbi gróf Wenck- 
heim Antalné) (1822—1881) 262 és j.

Gr. Zichy Ottó (1815—1880) 265 és j.
Zichy-Ferraris Lajos (1814—1859) 182 j.
Gr. Zichy-Forraris Melanie (később Met

ternich Kelemen hercegné, 1805— 
1854) XXVI, 7, 10, 47 és j., 70 és j ,  
98 és j., 112 és j., 113, 114, 120, 128, 
138 és j„ 162, 172, 250, 285 és j., 
356, 357.

Zierow XX, 331, 332 j., 356.
Zimmormann, Joh. Georg (1728—1795) 

562.

Zimmermann Jakab, Széchenyi alkalma
zottja 223.

Gr. Zrínyi Miklós (1620—1664) 456, 
549 553 743.

Zschokke, Heinrich (1771—1848) 106
és j., 117, 301 j.

Zsófia főhercegnő (1805—1872) XXI, 
45 j. 353 j., 354.

Zsombori Imre, lásd Sombory Imre.
Zuyder-tó 348.

Xanthus Ignác XVIII, LI, LXXVI, 46 
és j., 283 és j. 446 j.—7 j., 457, 
772,

Xenophon 588.

Yarmuth, earl of 257.
Hg. Yrpsilanti Alexandrow (1792—1828) 

255 és j.
York (Anglia) 148.
Young, Edward (1683—1765) 557 és j.
Yung besúgó 607 és j





TARTALOMMUTATÓ.
1. melléklet: Széchenyi arcképe. A címlap után.
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