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Ujabb gyászt a gyászra, oh miért halmozol ? 
Jer sírjatok velem, kedves Testvéreim ! 
Elegyítsétek meg panaszos könyveim. 
Sírjatok, mert egy ily szelid Nagy-Atyának 
Sírján tám magok a Vadak is simának. 
Ápolgató karját nem nyújtja felétek 
Többé, szemei is ime mely setétek. 
Nem jön több édes hang kékes ajakától, 
Nem rebeg veletek a vallás titkáról. 
Mindez az halálnak esett birtokában, 
Nem tér meg. Híjában sírok, oh híjában! 
De ugy van! mint egy tőr úgy tűnik eszembe 
A helly az halállal a hol szállott szembe. 
Az hol már eddig is oly sok nyögésekkel 
Fáradott a kinzó s halálos sebekkel. 
Ah s hát kivánnám-é, hogy még is fáradjon 
S óhajtott nyugalma, még tovább haladjon ? 
Nem, nem oh mely édes álom ez, a melyet 
Talál az elfáradt, szenvedése hellyet. 
Most, most szabadul meg kinos tömlötzéből 
S mosolyogva néz le az Egek egéből. 
Elválok bár tőlled, bár igen sajnállak 
Kedves jó Nagy-Atyám ! ismét feltalállak. 
Elválok, de képed szivemben viselem, 
Mindaddig míg ismét együtt lészesz velem. 

így kesereg kedves Nagy-Attya halálán 
Méhes György, Syntaxista. 
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Közli: GÖRÖG FERENCZ. 

GÉVAY ANTAL IRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ. 

Rajkai Gévay Antalnak, az 1845-ben elhunyt történetkutatónak 
irodalmi munkásságához óhajtok néhány ön maga szolgáltatta adattal 
járulni. Ez adatok Döbrentei Gáborhoz írt leveleiben írvák. 

Több fontos utalás van bennök, a melyek a még teljesen fel nem 
kutatott bécsi cs. kir. titkos házi, udvari s állami levéltár becses 
adataira vezethetnek. 

Az első levél itt következik : 

(Megjegyzés. A következő copiákban a dőlt betűs szavak az eredetiben 
alá vannak húzva.) 
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Bécsben, 11. 12. (18)31. 
Tisztelt Barátom Uram ! 

Tán alig felejtette el még Kegyed utolsó kérdés lepte levelemnek 
únalmasságát s éhez már be toppan utánna egy sokkal merészebben 
Kegyed szívessége ellen vétkező társa. De tudom, illetlen jöttét rósz 
nevén nem veszi kegyed, ha hallja, hogy szinte legkedvesebb kívánságom' 
beteljesedése ezen sietségének indító oka. A' mit Augustusban bővebben 
fejtegettem 's minap megint, de már remény szakadtán emlegettem, azt 
most, hála légyen kedvezőbb környül állasok' öszvetalálkoztának véghez 
vihetem. Hadzsi Chalfám' kiadását többé akadály nem gátolja 's jó 
keleti módon »Istennel« neki foghatok. Be boldog érzés, végtére meg
mutathatnom édes Hazámnak, hogy bennem tunya fiat nem nevelt! Csak 
az a' gondom, hogy ez mennél hamarosabb meg is legyen, mely 
ügyemben Kegyedhez folyamodni bátorkodom. Az ide mellékelt kérelem
ben, tudni illik leg is /^először szóllok magyarul a magyar közönség
hez. Nem csoda, ha attól tartok, hogy hibásan szólok, hogy beszédem 
külföldet mutat, hogy magyarságom nem magyar. E' szorultságom
ban kinél találhatnék jobb segítséget, mint Kegyednél? Ne sajnálja 
azért kérelmemet mestermívekhez szokott szemeivel végig futtatni, 's 
mestermíveket alkotó tolla' egy pár nyomásival annak nyelvbeli 
durvaságit nyájason kiegyengetni. Ha ilyenképpen méltó, hogy magyar 
szem lássa, tessék azt a Tudományos Gyűjtemény' utolsó idei füzetjébe 
iktattni, hogy Hazámfiai iparkodásomat megtudják, s előmozdíthassák: 
melly alkalmatossággal igen kívánnám, hogy Kegyed nevemben ezen 
hazai folyóirásunkra előfizetne, de úgy, hogy az egész idei folyta
tását is megkapjam postán s még az idén az előfizetők közé felvevőd-
jem. Bizony országos gyalázat lenne, ha ezen lajstrom egy Magyar 
Tudós Társaság' tagja' hijjával maradna. A' mi a' költségek eltörlését 
illeti, tessék Kegyednek valami Bécsi esmerőssét megnevezni, a kinél a 
velem közlendő summát köszönettel letehessem. 

Kresznerics úr szótárját* szinte éjjel nappal forgatom. Valóban 
aranybányája a magyarságnak, de még szüksége vagyon szemes bányász
mesterre, hogy a tiszta aranyt a' salaktól válassza. Nem győzöm csudálni 
a' szerző' fáradhatatlan szorgalmát. Isten éltesse! Könyve ollyan magyar 
szótárnak szolgálhat alapúi, hogy mássát feltalálni, bizony nem igen 
könnyű lenne. Gondolja el kegyed, könyvtárunk csak tegnap kapa a 
magyar Macbethet. E' mutassa kegyednek, be sokáig, késnek a magyar 
könyvek, míg hozzánk érkeznek. Csak tudnám, hol ? — 

Még egyszer ajánlom kegyednek ügyemet 's maradok szíves 
tisztelettel 

híven lekötelezett szolgája 
Gévay Antal m. k. 

A levélhez mellékelt kérelem a következő. Döbrentei javításai a szövegben 
zárjel közt találhatók. 

1 Kresznerits Ferencz. Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal készí
tette. —• Kiadták a magyar nyelv és a szerző néhány barátai. Buda. I. kötet. 
1831. II kötet 1832-ben 200 aranynyal jutalmazva. 
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Kérelem minden Magyarhoz ! 
Hadzsi Chalfa híres Török írónak tizenhetedik század' közepe felé 

szerzett Hazánk' akkori törökalatti felosztását szóval 's mappákban 
elejbénk (élőnkbe) terjesztő s eddig csaknem teljességgel esméretlen 
kéziratja' kiadásához készülvén, igen nagyon kívánnám egyúttal a' 
számtalan édes hazai földünkön maradt Török (az édes hazai földünkön 
maradt számtalan Török) emlékeket Öszveszedni, históriai tekintetben meg
vizsgálni és a (s ezek) jelesbjeit mellékelt (melléjek teendő) magyar 
tolmácsolattal eredeti nyelvökben (nyelvökön) s ha szükséges, rajzolatban 
is ajánló toldalékul munkámhoz kapcsolni. 

Erre nézve kérem azon (kérek minden) tisztelt Hazafiakat, kik 
(Hazafit, kinek) Török (török) leveleket (levél) pénzeket (pénz) pecséteket 
(pecsét) fegyvereket (fegyver) s több (más) efféléket (efféle) bírnak 
(birtokában volna) vagy pedig régi épületeken, volt mecseteken, sírköve
ken s egyebeken maradt Török felírásokról tudnak, ne sajnálják azt 
velem kegyesen közleni, hogy a jövő esztendei szünnapjaimban, menyek
ben egynehány (Gévay javítása több) geográfiai kétes pont' felvilágosítása 
végett Hazámnak törökbírta részeit megjárni szándékozom, a kérdésben 
forgó maradványokat feltalálhassam és ha nyomóssak 's a' kik birjak, 
megengedik, munkám' tökélletesbítésére 's díszére le is vázolhassam. 

A mennyire tudom, nem szokása a' magyarnak elhagyni a' 
magyart hazai igyekezetben; szabad azért is hinnem (Gévay javítása: 
azért is reménylem), hogy tisztelt Hazámfiai kérésemet meghallgatják, — 
sőt olly bizonyos számot tartok segítségökre, hogy szinte kötelességemnek 
vélem, ügyem mellett való szíves törekedésöket ezennel már előre is 
megköszönni. Bécsben Karács, hav. l l d . 1831. 

Rajkai Gévay Antal 
Ns Győr Vármegye' Táblabírája, a' 
Magyar Tudós Társaság levelező tagja, 
és a' cs, kir. Bécsi könyvtárnál Alőr. 

A levélhez mellékelt fentebbi kérelem a Tudományos Gyűjtemény 
1833 évi XII. kötetnek 121 -ik oldalán jelent meg Döbrenteinek jelzett 
javításaival. Jelentősebb változtatást persze Döbrentei nem tett s nem is 
tehetett benne, azonban a felhívás petitumát oda módosítá, hogy a 
közönség a török korra vonatkozó emlékekről tett tudósítását vagy Budára 
Tekintetes Döbrentei Gábor úrhoz, a Magyar Tudós Társaság Titoknokához 
stb. — kitől én azt kézhez venném, vagy egyenesen hozzám Bécsbe 
— küldje. 

A kérő levél szövege egyébként teljesen megfelel Gévay fogalmaz
ványának. 

A felhívásnak — mi eredménye volt — nem tudjuk. Gévay nagy 
terveit kora halála döntötte halomba. Kéziratai — hihetőleg — a bécsi 
cs. kir. könyvtárban lesznek. Halála után — épúgy mint az 1783-ban 
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elhunyt könyvtár-igazgató Kollár Ádám Ferencz kéziratai — az ő 
irásai is ott maradhattak. E jegyzetek között számtalan nagy érdekű 
adalék lappanghat. Jó volna ennek is nyomára jönni s bizonynyal nem 
veszne kárba az a fáradság, sőt becses gyümölcsöt teremne. 

A második levél ím itt következik : 
Sajnos, e levél töredék, a mely a posta viszonyok nyomorúságos 

voltán való panaszkodás közben szakad meg: 

Bécsben, 9. 1. 32. 
Tisztelt Barátom Uram! 

Tudtam, hogy Kegyedhez folyamodván legjobban s legszebben 
érem, a mit kívántam, de azért vegye is már itt a' levelem küszöbén 
legszívesebb köszönetimet. Elhagyott most minden háborgató gond, hogy 
magyarsagtalan a' kérelmem, hogy majd magyar szemet bánt, magyar 
fűlt sért. Kegyed jobbitgatta; több nem kell. És hogy még a maga 
nevét is belétette a' jelentésbe, azt nem tudom, hogyan köszönjem. Ezt 
Kegyed felségesen cselekedte és én olly czélarányasnak tartom, hogy 
talán csak ennek tulajdoníthatom kérésemnek minden foganatját. Gévayt 
ki esméri ? — de kit nem ért volna Döbrentei híre ? 'S még azon 
aggódik Kegyed, hogy vallyon meg leszek-e elégedve a' változtatásokkal ? 
Kérem, ne bánjon velem olly igen kéméllve, velem a' ki jól érzem, hogy ina
szakadt, sántikáló 's szinte koldusbotra jutott magyarságom nevét 
sem érdemli. Tessék inkább meggyőződni, hogy illyen jobbításoknál 
jobbat én soha sem kívánok, és hogy a' legkisebb, tollam magyarosbítását 
tárgyazó intést is legnagyobb hálával 's mindég kész készséggel fogadni 
fogom. 

A mi Hadzsi Chalfát illeti, azt magyar fordítás nélkül ki sem 
is adnám és én erre oly anynyira határoztam el magamat, hogy még nem 
is igen tudom, adjam e' ki a' Külföld számára más fordításban is ? 
Ha csupán csak szívem sugallására ügyelnék, könyvem török s magyar 
betűnél egyebet nem látna, mert ki sem is fejthetem, mennyire tetszik a' 
gondolat, hogy ezen, eddig esméretlen török hagyomány' kiadása' alkalmával 
a' külföldi tudós Világot a' ki nem igen kap édes hazai nyelvünkön, 
úgy szóllván kény szer íthetném, hogy legalább nézze a mostohán tartott 
magyar nyelv' vonásait, De nem tetszik a nem-keleti 's nem-magyar 
tudós barátimnak. Azt mondják : ha költői munka lenne, megengednék 
íllyetén kiadatását; de geográfiai esmereteket, mint közös jószágot elzárni 
szabad nem lévén, jóvá nem hagyhatják ezen csak »magyar részrehajlást« 
mutató szándékomat. Fordítsam le magyarra a török atyafit, nem bánják, 
sőt dicsérni fogják, mert főképen a magyar Hazát illeti a' kéziratja; — 
de adjam ki más nyelven is, hogy többen vehessék hasznát. Igázok van, nem 
tagadhatom: de eddig minden rábeszéllő mesterségökkel még sem bírhattak 
arra, hogy szándékomtól elállják. Ugyan kérem Kegyedet, írja meg véle-
ményjét! mit tartana legjobbnak ? mit javasolna ? mit kívánna ? Megteszem. 

Felette édesen 's kedvesen lepett meg a' magyar Tudós Társaság
nak Kegyes ajánlása. Kérem tessék bejelenteni legbuzgóbb köszönetemet, 
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de fajdalmomat is, mert nem látom a' lehetőséget elfogadni, a' mit aján
lani méltóztatott. A' magyar fordítást a' török szerző szavaitól el nem 
akarnám választani; török betű pedig a' mennyire tudom magyar 
nyomtató műhelyeinkben nincsen. Azonban nyit még talán az idő közép
utat 's bár adná az Isten, mert (nem szégyenlem megvallani) könyvem 
»legfőbb fűszerének« tartanám, ha érdemesnek találtatnék, hogy a' 
tudós Társaságunk kinyomtattatná. 

Kegyed csudálkozik, hogy két elébbeni írásomat nem vette; de 
mit tegyek én ? Mindenfelől azt hallom, hogy leveleim elmaradnak. 
Boszankodom, de meg nem foghatom, Három gróf Szécheny Pálhoz 
Svaitzba 's több, más Urakhoz máshová, a többi közt Szilasy barátomhoz 
utasított leveleimmel éppen úgy jártam. Csak ha recepisséhez kötöttem, 
reménylhetíem — 

A harmadik levél: 
Döblingben, juni 5 d. 1832. 

Tisztelt Barátom Uram ! 
Kegyed' május 10-dikén hozzám írt kedves levele' megfelelését 

a' magyar tudós Társaság' dolgában vett hivatalos kérdésekével öszve-
kapcsolom, kötelességem szerint elsőben ezekre adván választ, azután 
pedig amannak szíves módját szívemből köszönvén. 

Tudni kívánja a' Társaság, ha készítettem e' évkönyvei' számára 
értekezést? Kezdettem egyet s pedig azt, a' mellyet Kegyed javaslott. 
Bizvábbást is nekifoghattam most, mintsem utolsó levelem' költekor 
tehettem noha, mert azólta a' keleti kéziratot nagyobb figyelemmel 
forgatván még több magyar darabra, sőt a' Kalemmel író hazánkfia' 
keresztény nevére is akadtam. Palaszky Györgynek-hívták a' szegényt, 
ki legalább három észt. sínlődött török fogságban (1567—1570) »az 
csonka toronnak erős tomloczeben« (hogy maga szavait felhozzam), 
míg talán ezen nyomorúságának súlyja arra bírta, hogy lemondjon a 
keresztény hitről és az izlámhoz ragaszkodjék: melly gyanítást leghihetöbbé 
teszi az, hogy költeményjeiben eleinte a' régi magyar négy-négy sort 
hasonrímmel öszvecsatló verselés nemét követi, ettől magyar ghazelében 
már egészen eláll, utóbb egy kavarék ghazelben (macaronicum) a' magyar 
nyelvet a törökkel elegyíti, és végtére mintha evvel búcsút akart volna 
venni édes hazai nyelvétől, magyarul többé nem is ír, a kéziratjának 
következő lapjain csupán csak török darabokat adván A' magyarok kezdő 
sorai ezek : 

1. Uram benned még az én reménységem stb. (1570.) 
2. Áldott az Úr Isten örökké mennyekben 's t b. 
3. Dicsérlek tégedet én édes Istenem 's a t. 
4. Nekünk szülétek mennyei király 's a t. 
5. Mikoron Dávid nagy búsultában etc. (1567.) 
6. (A magyar ghazel.) 
Fekete szemű, szemöldökű, ( . . . - ) szeretlek én, te is megszeress etc.1 

7. (A kavarék ghazel). 
1 A Divényi Mohamed énekének első és utolsó sora. 
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Én nem bántom te kegyelmed ; jöszte, szivem énvelem! 
Csekmeszun hidszänill dzsan ü dil derd ü elem, — azaz: Ne 

szenvedjen elválás által lélek s szív fájdalmat 's bánatot, 's a t. 
Értekezésemet az Augusztusi nagy gyűlésre személyesen lehozom, vagy 
ha hivatalbeli akadályok hátráltatnának, minden bizonynyára leküldöm. 
Itt most csak azt kérdem, ha kivánja-e a' Társaság, hogy a ghazeleken 
kívül, melyeket elkerülhetetlenül török betűkkel kell kinyomattatni, a' 
többi darabok is török írással jelenjenek meg ? Én szoros szükségnek 
nem tartom, mert amazokból eléggé kitetszik az írásmód; noha megint 
igen szeretném, ha meggondolom, hogy ezen harmadfélszázados keleti 
jelekkel írt magyar verseken kívül más ollyast talán nem is találhatni. 
Azonban, hogy a T. Társaság maga ítélhessen, leküldöm még ezen holnap 
folytában Kegyednek a magyar darabokat. Tessék azokat egy héti 
ülésben közölni. Kész szívvel megteszem, a' mi ebben jónak fog tartatni. 

A magyar tudós Társaság' második kérdése az elavult, vidéki 's 
műszavak öszveszedésében tett előmenetelemet illeti. Ebben én, az utolsó 
levelemben jelentett okból nem haladhattam. Vagyon ugyan egy gyűjtemé
nyem, de az csupán szószármaztatási és nyelvrokonsági lévén csak a 
nagyobb szótár' kidolgozásakor hajthat hasznot. Ezen gyűjteményem 
olyan magyar szavakat foglal magában, melyek más nyelvbeliekkel roko
nok, akár emezekből amabba vagy viszont csúsztak, akár valami régibb 
nyelvben atyafiasan gyökeredzenek és mellyeket ó 's új görög, latin, olasz, 
spanyol, portugáliai, frantzia, oláh, német, szvéd, dán, angoly, arabs, persa 
's török könyvek 's kéziratok olvasásában találtam. A bő ágazató tót 
nyelvet sem felejtettem el ezen nyelvhasonlatossági nyomozásaimban, 
ámbár nem vagyok nagyon jártas benne. A' lapp nyelv is, mellyhez a' 
szvéd utat nyitott, segítette bővíteni gyűjteményemet, mellyet a magyar 
tudós Társaság ezentúl mint tulajdonát tekinteni méltóztassék. Sok új 
ugyan nincsen benne, nem is lehet, mert előttem tudósbak nagy számmal 
arattak, de hála Istennek, hogy arattak. Hiszem a' böngészőnek is 
vagyon öröme. 

De most Kegyed leveléhez, melynek minden soráért külön-külön 
adom köszönetemet! Nem mondhatom, be nagyon gyönyörködtem Kegyed 
szívességének ezen követjében. Sokféle újat hozott, jó tanácsot adott, a' 
kérdéseket szálig illő feleletekkel felvilágosította, — beszédje nyájas, 
módja kellemetes; — ugyan lehetne-e' jobbat képzelni ? — Csak küld
hetné Kegyed többször illy követet ? — Gróf Teleki ő nagyságánál 
voltam, és csaknem két órát töltöttem szívem örömére 's eszem hasznára 
a' magyar literatura ezen nagyérdemű előmozdítójával. Közlöttem vele 
Palaszky György' verseit; megmutattam neki Hadzsi Chalfa' kéziratját; tuda
kozódtam a Társaság felől 's a t. Kár volt illyen Elölülőt vesztenünk, 
de örülhetünk, hogy Báró Mednyánszky' személyében hamar érdemes 
pótlóra talált a' Társaság. — Ugyan kérem Kegyedet mi a' »bog« ? 
nálunk (Duna m) csomó fán, a' szótárosoknál csomó áltáljában. Azrét 
kérdezem, mert az »ágasbogas« után vagyok. A' Töröknél boghum 
("jvCjjY csomó fán, kákán, sáson, 's m. eff. bogh ( p» j ) pedig az a' 
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négyszegű vászon, bőr etc., a' mellybe az útra való holmi takartatik, 
's második értelemben a' pakéta maga, jj-iroYop a törökösködő mai 
görögöknél. Most minő csomó a magyar bog ? — 

Kérem Kegyedet, ne sajnálja Báró Mednyánszky Urnák mély 
tiszteletemet jelenteni; a' többi becses urakat pedig, kikkel megesmerkednem 
vagy levelezést kötnöm szerencsém volt, szívemből köszönteni. Isten 
Kegyeddel! Nöttön növő szeretettel 's vonzódó barátsággal maradok 

alázatos szolgája. 
Gévay Antal m. k. 

Gévay a levélben igéri, hogy a magyar énekeket leküldi Döbrenteinek. 
Ez csak később történhetett meg, mivel a magyar türki az 1839 évi 
Tud. Tár 326 — 8 lapján közöltetett. Toldy a Költ. kézi könyve 171. 
lapján már megjegyzi, hogy Palatics éneke a többivel együtt feltalálható 
a régi énekes könyvekben. Uj ebben a sorban csak a 6. és 7. számú 
dal volt. Említés van rólok még a Figyelő II. 134. és 219. lapján. 

A következő levél különös írásmódja által lett érdekesebb. Az 
ósdias orthographia a bécsi codex orthographiájával megegyező. A magyar 
Tudós Társaság Gévayt bízván meg a becses nyelvemlék másolásával — 
teljesen elsajátítja annak helyesírását, a minek jeléül írja úgy levelét. 

A levél hű mását adom, — egyedül a »cs« hangnak megfelelő 
jelzést (a nyomdaberendezés hiányára való tekintettel) »c« betűvel jelzem 
az eredetiben, az egy idétt annyi polémiára okot adó »L« jegy helyett. 

Dobiingben, Jun. 23d. 1833. 
Tiztelt Barátom Vram ! 

Eg hiuatlan & igen rozkor iot vendég, a' gripp az oka, hog nem 
feleltem vizhaforduló postával Keged beces leuelere, ment (sic!) illetuolna 
il svrgeto dologban. A" múlt honac tizenötöd napiä zolt be hoziam e* 
vendég, eleinte cac zedelgessel, feifaiassal, nathaual & egeb efféle cekel 
aiandokockal, de végtére ollatan tvdoguladassal kedueskeduen, hog e' 
pillantatiglan meg nem kaphattam volt erőre, melnec vizhatereset nag nehe
zen varom, hog zokot dolgaimban eliarhassac. — — Ezen leuel az elo 
(első helyett) mellet betegségem vtan iroc, & ezt sem irnam, ha Kegednec 
nem zollana, kinec tiztelt neuet nem lathatom, kezdetit nem vehetem annelkvl, 
hog amazt zives kozontessel fogadnám, emezeket kedeg mentől hamarabb 
felelettel megkozonem. 

A* mi a" Pisetum' miuoltanac télies kinomozasat segito ket pontnac 
reiam bizot lemasoltatasat illeti, tuduam (sic!), hog a boldogult Kollarnac 
kezirati hagomariria nagob rezent az vduari levéltárba zaleitattatott legen, 
azonnal ennec gondviselőihez, magam nem mehetuen, eg barátomat kvldot-
tem ol kerettel, hog ne sainalna, engemet a- keerdesben forgó pontocnac 
ottletelec felöl bizoriossa tenni. Kereste, meglelte & énvelem meg es tudatta, 
vg hog ymmar tegnap kezíthettem a' kerolevelet, mel a" levéltárba vtat 
riisson. lg tahat cac a' valaztkel meg beuarnonc, a' másolásra soc vdo 
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zvkseges nem lezen; mert ment hallom, a' ket pont mendenestol zac 
tizenhat lap neged rétben. 

Kérdi Keged, vallon halattam e a' feluallalt magár kézirat korvl ? 
— Hog ezt zvntelen forgattam, a* ielenualo leuelemnec helesirasa mutat
hatta, mennere zerettem meg e" kencet. Oromost elbezellenem, de farazt 
meg eg kevessene az iras; azért ma cac azt mondom, hog kiadom. Job 
ot zaz peldari eg másolatnál. Es mivel hálálhatnám meg zebben a" magár 
tudós Tarsasagnac erantam volt riaiassagat, ment ezen édes ariai rieluonc 
valóban scent erekienec mentől zerelmesb kiadasaual ? •— Feltot zandoko-
mat Buci Emil vrral és kozlottem, kiuel nag örömömre & haznomra 
megesmerkettem. Teccet neki & azolta ymmar tobzer bezelgettonc e' 
targrol, mel egez feiemet & menden vdomet elfoglalla (sic!) ol annera, 
hog egebhez nemes riuloc. — De nem gozQm többe az irast, & bánatomra 
latom, hogy ueget kel uetnem leuelemnec; cac eg par beto mustranomast 
rekeztec meg ide, hog lássa Keged, be zerencesen iartam e zep betoknec 
felieleseben. A meg ezeken kiuol zvkseges betQkrol, a fac-similecrol, a 
korionec (»könyvnek« helyett igy) elrendeléséről etc. maskor bouen. 

Felesegem tizteli kedves Barátomat, en Kedeg zvvesen ölelem, 
maraduan hv zolgaia & holtomiglan állandó tizteloie. 

Geuay Antal mk. 

A levél negyedik oldala üres, csak a lap közepén e sor 
— — — veniam petimus —- — — 

A levélben Gévay Döbrentei egy felhívására felel. Döbrentei, Gévayt 
arra kérte, hogy a tudós Kollár Ádám Ferencz hátrahagyott jegyzeteiből 
másoljon le egy pár a pisetumra vonatkozó pontot. Kollár egyházjogíörténeti 
tanulmányai közt lehetett e jegyzet, s tekintve, hogy — mint egy 
alábbi levélből kitűnik — a cs. kir. kamara e kért jegyzeteket másolatra 
ki nem adta, — alkalmasint e jegyzet a »De originibus et neu perpetuo 
potestatis legislatoriae circa sacra apostolicorum regum Ungariae libellus 
singularis« (Vindobonae 1764) czímű munkájára vonatkozhatott. Ez 
volt tudniillik az a mű, a melyet az 1764 aug. 1-én kelt királyi rendelet 
tilalom alá vetett — s ezért történhetett meg a másolás eltiltása is. 

A levélhez mellékelt »mustraríomas« két szelet egy gót betűs 
correcturából, — Salamon könyvének pár sora: 

íScelt C£s tnonöa Pattiét kinünac legen 
te igeő jerent JJalanak keöeg íSeelnet 

Bécsben, jan. 25d. 1834. 
Tisztelt Barátom Uram ! 

Több ízbeli kedves leveleire csak most felelek, mert attól tartottam, 
hogy tollam elkeseredett szívem' súgta alatt írhatna valamit, a' mire 
utóbb csak bánkódva nézhettem volna. Tanácsosb is volt bevárnom a' 
hevesebben folyt viták' árjának végső elapadását, mintsem kilépnem a 
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zivataros habok közé, mellyeket nem csekély búmra olly véletlenül 
csendjekből felverni s magam ellen lázítani találtam, A T. Társaság 
borura derűt igérő szép cimmondéka volt vezércsillagom e' fergetegben, 
mellyet hála Istennek a múlt IV. d. nagygyűlés jegyzőkönyvének 
45d. pontja örökre lecsillapított. Örvendek, hogy meginten tiszta az ég, 
's csak azt bánom, hogy a' T. Társaság szándékomat nem úgy értette, 
mint kívántam volna, 's hogy a' valódi érdemet, utóbb jobb kiadással 
kedveskedhetni a' tudós világnak, az elŐbbség ritkán hasznot hajtó 
dicsőségének feláldozta. De hagyjuk facsimilés álmaimat! A' mi múlt, múlt, 
's megesett dolognak legjobb orvossága az elfelejtés. — — 

A cs. kir. t. levéltárban fekvő pisetumi számadások' reám bizott 
lemasoltatasaban el nem járhattam, mert a' cs. kir. Kamara meg nem 
engedte. December utolja felé kaptam a választ. — 

Azon hivatalos emlékeztetésre, mellynél fogva minden tag életirá-
sához adatokat beküldeni kérettetett, csak tagadólag felelhetek. A' világ 
eddig iparkodásaimnak még kevés nyomát látta, 's tudja Isten érem-e', 
hogy lássa ? — Hogyan adhatnám tehát raizát éltemnek, ha még kétes a 
becse ? — A Magyar történeti 's nyelvészi tekintetben volt első 
ösztöne s végcélja, minden fáradozásaimnak, de útközben ugyanazon 
Magyarnak a' régi világ' csaknem minden nemzetével való csudálatos 
összeköttetése annyiszor állított meg, hogy a sok útravaló szerzésében 
nem igen haladhattam. Ha bíztatott is valahol egykét világos pont, 
volt mellette elég homály; és ha imitt amott hamarább is léphettem 
előre, a' nyíltabb láthatárral szaporodott az akadály, olly annyira, hogy 
végtére a' főczél csak nem mellékes gonddá lett. — Illy helyheztetésben 
illenék- e, kérem Kegyedet, éltem' leírására adatokat összehordnom ? Bizony 
nekem szóllana a' minden szájban forgó közmondás »Nagyobb a füstje 
mint sültje.«. — — 

Könnyebb a' válasz Kegyed' December' elején költ levelére, a' 
mellyben a' bécsi kézirat' másolatját kéri. Igen örömest leküldöm, 
sőt már le is küldöttem volna, ha az ügy 'fontossága a másolat
nak az eredeti kézirattal való még egyszeri összehasonlítását meg nem 
kívánná: ez a munka pedig e' téli napokban könyvtárunk' a' nélkül 
is kelletinél setétebb tereméiben lehetetlen volt. Csak attól tartok, hogy 
nem fog'tetszeni másolatom, mert a' könyvnyomtató tehetőségére szabva 
lévén, nem szép 's mindenféle előre-visszamutató, kérdező, felkiáltó, 
kételkedő 's egyéb jegyekkel tetést tele rakva vagyon. A' hűsége akkora, 
mekkora tőlem kitelhetett; .—. hogy élesb eszű 's gyakoroltabb kezű 
más valaki elég pótolni valót találna, nem kétlem. 

Még könnyebben felelhetek Kegyed' karácsoni levelére, mellyben 
a' T. Társaság' munkálódásaink' bemutatása eránt tett határozatát 
velem közleni méltóztatott. Hogy az 1832-ki Novembertől fogva az 
1833-ki esztendőnek csak nem végéig a bibliai kéziraton kívül alig 
volt gondom, a' T. Társaság úgy is tudja; előbbi 's utóbbi magányos 
igyekezeteimnek pedig érett gyümölcse még nincsen. Sokféle vagyon 
ugyan kezem alatt, de ennek az igazgatósági jelentésben helye nem lehet 
mert, nem kész; meg sem is mondhatnám, mikor veheti végső befejezését. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XI. 8 
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Úgy Hadzsi Chalfa! magyar geográfiája csak egy két hézag' kipótlását 
várja, hogy sajtót láthason. Úgy Szuleimán' lazánkat dúló hétszeri jöttét, 
részint maga naplókönyvéből, részint Dzselalzadé' 's egyéb ugyan azon 
kori török Írók' hagyományiból vett adatok' nyomán eljárván, csak nem 
egészen kiegyengettem. Azon kivül szüntelen búvárkodom hazánk' történe
teit említő török munkákban. Hlyének p. o. Szeádeddin' történeti koronája 
AaW hírbányája, Szolákzadé török históriája, Ferdi' Szuleimán élete 
Szinán csaus esztergomi 's székesfejervai táborozásai, Haszanaga történeti 
drága gyöngyei, Pecseví, Abdi, Szelaniki' s többek oszmán historiáji. 
— Most a, budai, egri, győri, kanizsai 's temesvári helytartókat és a' 
magyarországi szandzsákokban (zászlóságokban) volt bégeket szedegetem 
össze, — a budaiaknak, ha lehet biographiáját is adván; Győr ostromlása' 
török részről maradt leírásait vonogatom ki egy nem rég Kairóból könyv
tárunkba érkezett eddig esméretlen oszmán íróból, 's a' t. 

A mi végre Kegyed' utolsó levelét illeti, arra csak köszönettel 
válaszolhatok, mert alkalmatosságot ád hazámtól messze laktomban is 
egy hazai intézet' elősegítésére valamit tehetnem. A budai színtársaság 
számára 10 pengő forintot küldök, mellyekhez Kegyed tavaly adott nyájas 
engedelmével, egyszer' s mind a' Társaságunk' tőkepénzei' gyarapítására 
észt. k. szánt 50 pengő forintomat kapcsolni bátorkodom; tessék azokat 
Helmeczy Urnák általadni. 

Szíves tisztelettel maradok, feleségem' részéről is minden szépet 
's jót hozván, Kegyed' híven lekötelezett barátja borúban derűben 's 
valamint eddig mindég kész szolgája 

Gévay Antal m. k. 

Nem tudom, mellyik levelemben „siedelmet« »sietelem" hellyett 
Írtam eme jó, ama hibás származtatás; amazt csak egy helyen találtam, 
de emezt azóta tán tizen is. 

Mi volt az 1833 évi IV.-d. nagygyűlés jegyzőkönyvének 45-dik 
pontja, mely Gévayt örökre lecsilapítá — nem tudtam rá jönni. Először 
a Magyar Tudós Társaság Évkönyveinek II. kötetében a november 
2-ától 15-éig tartott nagygyűlés jegyzőkönyv 45-ik pontot — nem 
tartalmaz. Ez ülésen történt, hogy Döbrentei, mint a Társaság titoknoka 
bejelenté, hogy Gévay Antal, a kit a Társaság a bécsi codex lemásolásá
val megbízott — már elkészült. A mi szívét elkeseríthette bizony nyal az 
lehetett, hogy a Társaság, mely vállalkozott arra, hogy Gévay valamely 
török-munkáját kiadja — nem rendelkezve elegendő pénzzel a drága facsi
milék kiállítására — a munka kiadását vagy teljesen, vagy részben 
megtagadta. Annyi bizonyos, hogy a Tudós Társaság Gévaynak egyet
len művét sem adta ki. 

Magát az általa nagy gonddal másolt bécsi codexet, a melyet 
Döbrentei az 1834 november 3-ától 12-éig tartott V. d. nagygyűlésen 
mutatott be, Döbrentei ismertette és magyarázta a »Régi magyar nyelv-
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emlékek« I. kötetében. Többi munkáit pedig a maga költségén Bécsben 
adta ki; azok közül, a melyeket e levelében felsorol egyedül csak 
Hadzsi Chalfa szerint meg tervezett térkép jelent meg, a mely a buda 
pasaság 1650-iki képét nyújtja. A többinek egy része megjelent Kollár 
Ádám Ferencz »Saadeddini Scriptoris Turcici Annales Turcici Tarschatte-
varich . . . Bécs 1775« czímű művében; Legtöbbje pedig —• a Thúry 
József fordította Török történetírók czimu gyűjteményben. 

Bécsben, 11. Febr. 1834. 
Tisztelt Barátom Uram ! 

Utolsó kedves levelére csakhamar küldöm szíves köszönettel 
válaszomat. 

Másolatom' az eredeti kézirattal való végső összehasonlítgatásában, 
hála legyen a' legszebb téli napoknak, igen haladok; borult üdőben illy 
dolgon áldás nincsen. Nyolc innen-onnan szakasztott fél ívet zárok ide 
mustrául. Kérem Kegyedet tessék azokat nézni, vizsgálni, bírálni, biráltatni 
's azután velem Kegyesen megtudatni, veheti-e hasznát a' Társaság olly 
tarkabarka karban lévő másolatnak ? Minden félív az eredeti kézirat' 
egy-egy levelének felel, úgy, hogy a' félív' első ' 's második lapja az 
eredeti' innenső, — amannak harmadik s negyedik lapja pedig emennek 
túlsó lapját adja. Sorról sorra vettem a másolatot. A' mi az eredetiben 
veressel vagyon írva, jegyezve vagy kitörülve, azt szinte veressel írtam, 
jegyeztem, törültem ki a' másolatban is; ellenben valahol az eredeti 
írója ily esetekben fekete téntához nyúlt, ott én zöld vagy kék téntával 
éltem. A széljegyzeteket 's hézagokat meghagytam; a' kurtított szavakat 
csonka állapotjokban vettem fel 's a' t. Ezeket a kézirat' miléte' fejte
getésére szükségeseknek találtam; facsimilémben meg is tartottam volna. 
A' többi másolatban' szélire rakott jegyek, u. m.: csillagok, nyilak, kezek, 
kérdések, vonások, zérók, német, deák szavak, &c, csak a' könyvnyom
tató igazítására vagy pedig másolásomnak könyebbítésére tétettek oda; 
szinte úgy a kapcsok is (m. p. o. a' 27-ik félívnek első lapja' 3. 8. 's 9. 
sorában) melyeket az eredeti kézirat nem esmér. — — Ha jóvá hagyja 
a' T. Társaság másolatomat, az az ha használhatja, illy ruházatban, 
négy-öt hét múlva leküldhetem, ha szép napok járnak; ha pedig nem, 
még egy-két hetet engedjen a Társaság. 

Ugyan nagyon kérem Kegyedet, mondja meg mi feneken épült 
az állítás, hogy a kéziratunk 1382-ben készült? Nyomát sehol sem talál
hattam ; sőt az egész summáját ujabb üdőre. Azonban itten csak a 
társaság hozhat végitéletet, mert csak az ő keblében gyűlnek össze 
nyelvünk' egyéb régi hagyó mányi is. 

Kegyed levelemben 4 fi. 48 krt talál; kérem ne neheztelje meg 
küldeni vagy megküldetni számomra biztos alkalom által az évkönyvek 
I. kötetét vászon borítékban. Eggenberger Úr tán Schaumburg által 
készítethetné kezemre. 

Egy kéréssel Kedves Barátom Uram tőlem meg nem szabadul; 
de azt csak magának tulajdoníthatja; mért felel mindég olly nyájasan? 

8* 
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— Török történetekben hatfélé Buda körül fekvő dombról vagy hegyről 
forog a szó 's kivált az úgynevezett »Csókahegyről« szünet nélkül. 
Ezt a Törökök majd dél, majd nyugot felé fektetik. Ugyan, vagyon-e 
Buda körűi illy nevű hegy? — vagy melly dombot vagy hegyet 
érthetnek e név alatt ? 

Még egy kérdésem vagyon, de ez az utolsó. Ugy hallottam 's 
tudtam eddig, hogy a' T. Társaság tagjaival csak bérmentve levelez; 
a' múlt novemberig nem is 'járt hozzám a' Társaság részéről más, mint 
bérmentett levél; de azólta többé úgy nem jár. Kérem, tétetett-e ebben 
valami új rendelés? 'S ha tétetett, tessék a' nekem szólló nagyobb 
leveleket más, biztos úton küldeni. 

Feleségem Kegyednek »dem freundlichen Herrn« minden jót és 
szépet izén általam; én pedig maradok — Kegyed' másolatomat érdeklő 
észrevételeit nagy nehezen várván, alázatos szolgája és híven lekötelezett 
barátja 

Gévay Antal. 

Ezen, ismét a bécsi codexre vonatkozó levél mi különösen fontosat 
sem tartalmaz, s ép úgy a következő és csonka. 

Az ebben említett »érdemes 's szívemből tisztelt Jankowich Úr« 
Jankowich Miklós, kinek az itt is jelzett éremgyüjteménye régiséggyüjte-
ményével együtt 1836-ban a m. nemzeti Museum birtokába jutott. 

A Korán magyarázó, — a ki a Tudományos Gyűjteményben 
jelent meg dolgozatával: Holéczy Mihály . . Az 1833. évi X. kötetben 
olvasható »Mahomet a' koránról a' koránban« czímű czikk indítá Gévayt 
a lesújtó kritikára. 

A levél töredék itt következik: 

— — A horvát ghazelt is leküldeném, de olvasásában még nem 
boldogulhattam úgy, hogy azt közölni merném. Három negyedrészét ugyan 
megmagyaráztam, de a negyedik eddig homályban maradt. Talán segít 
rajtam az idő, vagy valamely kedvezőbb hypothezis, vagy, a' mitől is 
legtöbbet reménylek, egy tudós horvát ember. 

Érdemes 's szívemből tisztelt Jankowich Úr keleti pénzeiből 119-et 
már meghatároztam, a' többi kelletinél dörzsöltebb 23-mal várnom kell, 
míg a császári pénztárbeliekkel öszve hasonlíthatom. Kérem Kegyedet, 
jelentse neki a legszívesebb tiszteletet valamint a' feleségem' részéről, úgy 
az enyimet is. Podhraczky úr számára készen fekszik nálam Brassicanus 
levele, 's csak a' régen igért pecsétmássát várom, hogy egyszerre leküld-
jem mind a kettőt köszönéssel 's köszönettel; evvel, mert olly szép 
ajándékot küldött 's avval, mert utat mutatott, mellyen szolgalatjára 
lehettem. 

Ugyan értik-e a' Korán' magyarázói az arab nyelvet ? A Tudom. 
Gyűjteményben adott próbaszakaszok tagadó feleletre bírhatnák az olvasót, 
de nem akarom hinni, míg Kegyed nem mondja. — 
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Szilasy Barátom' ittlételének sok kellemetes órát köszönök. Beszélget
tünk vég nélkül a' Társaság 'munkásságáról, szótárakról, szószármaztatás
ról, grammaticaról, 's a' t , szóval gyöngy idő volt, valakivel, kit szívemből 
olly annyira szeretek, kedves tárgyakról mulathatnom. Minő magyar nevet 
adna Kegyed áv9-o\ofía-nak, és minőt a' tudománynak, melly az 
anthologiákat esmerteti meg velünk (Der Blumeniesekunde) ? Mind a 
kettőre szükségem vagyon. 'S úgy valamint eddig, mindenkor maradok 
tisztelt Barátom Uramnak szíves tisztelője, hív barátja, 's lekötelezett 
szolgája 

Gévay Antal m. k. 

A Korán fordításra vonatkozó megjegyzés bizonyítja, hogy a fenti 
töredék egy 1833 októberében nagy röviddel utána íródott. Elejét azonban 
hiába kerestem a Döbrentei-iratok között. 

REXA DEZSŐ. 

BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS LEVELE NYÁRY PÁLHOZ. 

Szurdok, 14. Nov. 1840. 
Tisztelt Fő Jegyző Ur! 

Ön tudom csodálkozni fog, hogy első levelem, mellyet szerencsém 
van irni: egy váltó levelet, s egy szíves kérést foglal magában. — De 
azt hittem, hogy e' részben önnek mind udvariságába, mind szívességébe 
anyival inkább bizhatom, menyivel készebnek érzem, önmagamat arra, 
hogy minden éhez hasonló kérést — a legkészebb szívességgel tel
jesítsek : 

A dolog röviden ebből áll: Én nékem a' Nemzeti színházban egy 
Páholyom van: mellyet egész évre vettem ki, tudakozódván a' fizetés 
módjairól, azt nyertem feleletül, hogy az egész évre kivett páholyok 
fizetése tekintetében az igazgatóság nem olly szigorú, csak — az év 
eltelte előtt, már akár mikor — a' járandóságot egészen megkapja : — 
Az idén, mint anyi más, magam is, sok kárt valottam, sok váratlan 
költségeim voltam (sic!), 's ez okozta, hogy a' páholy árrát is először 
életemben, a kijelelt egynegyed évenkénti határ napokon nem fizettem: 
mert nem fizethettem. Mindazon által némileg még is a pontatlanok szá
mából ki akarok az által menekülni —• hogy az év eltelte előtt, az az 
jóval 1-a April: 1841 előtt az egészet lefizetem: — — Az ide rekesz
tett 100 Cov. fr. szóló váltólevél Liedemanhoz — teszi a' 400 pengő 
f. egész járandóságnak első negyedét — a' második és harmadik 
Februariusban fog Pestre indulni, a negyediket Gr. Zichy Miklós — ki 
'a 28-diki 1° emeleti Páholyt velem felezi — 's a' páratlan napok 
birtokossá, fogja Pesten kifizetni. 

Hogy azomban ezen illetőleges pontatlanság által a' Játékszín ne 
szenvedjen: az engemet illető — minden második napon l egész april 

: Az aláhúzott szavak az eredetiben is alá vannak húzva. 


