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MAGYAR ÍRÓK ÜGYVÉDI VIZSGÁLATAI. 
»Jogász nemzet«-nek szoktuk magunkat nevezni. Nem ok nélkül; 

de ez a nevezet még jobban ráillett a régi jó idők »nemesi nemzet«-ére. 
A török háborúk és nemzeti fölkelések lezajlása után, mondjuk: Mária 
Terézia korától kezdve egy teljes századon át, a magyarság a régitől 
sokban elütő, szinte különleges életet élt, melyre a nemesség utóbb úgy 
tekintett vissza, mint a kiváltságos szabadság fénykorára. A történetírók 
és publicisták eleget írtak már e korról, de inkább a politikai viszonyo
kat mint a társadalmi életet vizsgálták. Ez utóbbinak rajzához kívánunk 
ezúttal néhány adattal járulni. 

Tárgyunkra általánosságban elég annyit megjegyeznünk, hogy a 
nemesség a XVIII. század folyamán híven és büszkén ápolta az ősi 
hagyományokat, s ezekhez — mint ismeretes — oly mereven ragasz
kodott, hogy jó ideig útját állta minden haladásnak. A hagyományokhoz 
való ragaszkodás az életpályákról való felfogásában is megnyilatkozott. 
A gazdálkodás volt a főfoglalkozása a jobbágyok-művelte ősi földön, 
melyet némely család —• mint büszkén emlegette —- »iure primae occupa-
tionis« bírt. Egy-egy tagja, néha több is, elment pár évre katonáskodni, 
mert a fegyverforgatás nemcsak kötelessége, hanem joga is volt a 
nemességnek, s a napóleoni háborúkban még nyílt néhányszor alkalma a 
»fölkelésre« is. Mint született törvényhozónak ismernie kellett továbbá 
hazája törvényeit; jogtudományi ismereteinek azonban Mária Terézia 
koráig jóformán egyetlen forrása a Verbőczi új meg új kiadásban meg
jelenő Tripartitmna volt. XVII. századi hagyomány volt, hogy a protestáns 
ifjúság a XVIII. század végéig némi theologiát is tanult a főiskolákon, 
hogy egyháza ügyeit majdan hozzáértőén intézhesse. Papi pályára már 
nagyon kevesen léptek, orvosi, mérnöki és tanári pályára még kevesebben, 
bizonyára azért is, mert e pályák már a nem-nemes osztályoknak is nyitva 
álltak, s ezekből alakult lassankint a tudományban és tekintélyben egyre 
növekvő honoratior-osztály. 

A megyei közigazgatás, az igazságszolgáltatás, a törvényhozás, a 
felsőbb kormányszékek és cancellariák ügyeinek ellátása és vezetése 
azonban tisztán a nemességre várt, s e feladatának csak jogi előkészült-
séggel felelhetett meg. ím ez teszi szükségessé, hogy a nemesség a tör
vénytudományokat tanulja; s ha még hozzáveszszük, hogy a szorosan 
vett ügyvédségre s a kisebb hivatalokra később a honoratior-osztály is 
mehetett: érthető, hogy szükség és becsvágy egykép nagyra növeli azok 
számát, kik nemcsak foglalkoznak a jogi tudományokkal, hanem az ügyvédi 
oklevelet is megszerzik. (Fényes E. szerint 1846-ban 4123 ügyvéd, s 
csupán kir. és megyei tisztviselő 6577 volt Magyarországon.) — Azok a 
jegyzőkönyvek tehát, melyek 1769-től 1869-ig kerek száz esztendőről az 
ügyvédi vizsgálatok eredményeit foglalják magokban, életrajzi adataikban 
egyszeismind fontos kor- és mívelődéstörténeti adalékot szolgáltatnak. 
A legismertebb nemes családok jóformán mind képviselve vannak e kötetek 
ben (némelyik egész jogász-dynastia) mint a Bay, Beniczky, Berzeviczy, 
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Bittó, Boronkay, Csapó, Fáy, Földváry, Görgey, Hajnik, Ilosvay, Jankó 
vics, Jeszenszky, Kossuth, Kosztolányi, Lehoczky, Okolicsányi, Ottlik, 
Patay. Puky, Plachy, Ragályi, Rakovszky, Ruttkay, Szentivanyi, Szemere, 
Szontagh, Szunyogh, Thaly s más családok, melyek mind több taggal 
szerepelnek a jegyzőkönyvekben; sőt a XIX. században feltünedeznek a 
főurak is: a Széchenyi, Teleki, Dessewffy, Majláth, Wenckheim, Sztáray, 
Péchy, Czíráky-családok egyes tagjai. 

Ezúttal ugyan csak az írók ügyvédi vizsgálatairól akarok szólni, 
de meg nem állhatom, hogy közben néhány, közéleti szerepléséről ismert 
nevet is meg ne említsek; annyi hibás adat forog valamennyinek élet
rajzában, a hiteles adatok pedig a protocoUumok néverdejében úgy el 
vannak temetve, hogy jegyzeteimnek közlésével — azt hiszem — jó 
szolgálatot teszek az életrajzíróknak, kik — hitelesebb források híján — 
átveszik az itt-ott találomra vagy hallomásból idézett adatokat. Engem 
is ép egy ilyen gyanúsnak tetsző (s hibásnak is bizonj^últ) adat indított 
a közelebbi kutatásra. 

Az 1769-től 1869-ig tett ügyvédi vizsgálatok jegyzőkönyvei hét 
folio kötetben jelenleg az orsz. levéltárban őriztetnek. Legteljesebb az 
I. kötet, mely 1769 —1783. terjed, czíme : »Protocollum D. D. Procu-
ratorum ex Benigno Mandato Caesareo-Regio per deputatos ex Inclyta 
tabula Regia Judiciaria examinatorum.« Ez a kötet a vizsgálatot tett 
fiatal ügyvédekről 6—8 soros »curriculum vitae«-t is ad. Az elsők, kik-
vizsgálatot tesznek: Rátkay József, Hertelendy Ignácz, Nagy Dávid de 
Dalnok, Modrovics János, Jeszenovszky János stb. Itt van továbbá 
1775-ben Ányos János, a költő testvérbátyja, 1777-ben Boráros János, 
Pest városának később nagyérdemű bírája, a 90-es években a magyar 
színésztársaság lelkes pártfogója, stb. 

A többi »Protocollum neo-censuratorum Advocatorum« czímű 
kötet már csak a vizsgálat eredményét, 1808-ig még napját is, ezentúl 
már csak az eskütétel napját jelöli meg; legtöbbször még a vallás is 
föl van jegyezve. A II. kötet 1791 — 1795., a III-ik 1795 — 1808., a 
IV-ik 1808 — 1825., az V-ik 1826 — 1837., a Vl-ik 1837—1849., a 
VII-ik 1861 —1869-ig terjed. 1840-ig minden latinul, az 1839/40-iki 
országgyűlés befejezése után minden magyarul van fogalmazva. 

A vizsgálatok tudvalevőleg a personalis főelnöklete alatt a kir. 
tábla albizottságai előtt folytak le, évenkint négy.ízben, ú. m: 

1. a vízkereszti időkörben (termino epiphanali) márczius — április 
havában, 

2. a húsvét-utániban (term. postpaschali) június havában, 
3. a szentistváni időkörben — szeptember havában, 
4. és a szentmártoniban — deczember havában. 
Mivel országgyűlések idején a királyi tábla is Pozsonyban volt, 

az ügyvédi censurákat is itt tartották. A vizsgálat eredményét három 
fokkal jelölték, a régi latin s magyar elnevezésekkel ekképen: praeclare 
(kitűnő), laudabiliter (dicséretes) és sufficienter (elegendő); a ki nem 
felelt meg, ismétlő vizsgálatra utasították. 
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lm a bennünket irodalmi és közéleti működésük vagy rokonságuk 
miatt közelebbről érdeklők sora. 

Pápay Sámuel1 vizsg. tett 1796. jún. 6. dicsér, eredm.; föleskü
dött 1796. jún. 10. 

Kisfaludy Boldizsár2 vizsg. tett 1798. márcz. 21. kitűnő eredm.; 
fölesküdött 1798. márcz. 22. 

Takáts József3 vizsg. tett 1800. jún. 4. kitűnő eredm.; föleskü
dött 1800. jún. 6. 

Gr. Séchenyi László vizsg. tett 1801. márcz. 23. kitűnő eredm.; 
fölesküdött 1801. márcz. 23. 

Vittkovits Mihály vizsg. tett 1803. jún. 18. kitűnő eredm.; föl
esküdött 1803. jún. 19. 

Ivánszky Antal4 vizsg. tett 1803. decz. 15. dicsér, eredm.; föl
esküdött 1803. decz. 20. 

Kisfaludy Mihály vizsg. tett 1805. jún. 5. kitűnő eredm.; föles
küdött 1805. jún. 6. 

Jókay József5 vizsg. tett 1806, máj. 20. dicsér, eredm.; föles
küdött 1806. jún. 22. 

Fáy András vizsg. tett 1808. márcz. 27. dicsér, eredm.; föleskü
dött 1808. ápr. 4. 

Szemere Pál vizsg. tett 1808. jún. 4. dicsér, eredm.; fölesküdött 
1808. jún. 6. 

Ezentúl már csak az eskütétel napja van följegyezve. 
Teleki László dicséretes eredm. után fölesküdött 1809. márcz. 2. 
Kossuth András kitűnő » » » 1809. márcz. 2. 
Földváry Gábor6 kitűnő » » » 1810. márcz. 11 . 
Thaisz András7 kitűnő » » » 1811. márcz. 16. 
Dubraviczky Simon8 kitűnő » » » 1812. szept. 26. 

1 Pápay Sámuel (1770—1827.) az ügyvédi oklevél megszerzése után gr. Esz-
terházy Károly egri püspök pártfogása mellett 1796—1800-ig az egri lyceumban 
a magyar nyelv és irodalom tanára lett. A püspök halála után és betegeskedése 
miatt azonban lemondott tanári állásáról s Pápán az Eszterhazy-családnak lett 
uradalmi ügyésze. 

2 Kisfaludy Boldizsár (később püspöki praefectus) meg az alább követ
kező Mihály (később győrmegyei főjegyző, majd alispán) Kisfaludy Sándor test-
véröcscsei. 

3 Péteri (utóbb téihi) Takáls József (1767—1821.) előbb theologiát vég
zett, majd a Festetics-családnál nevelősködött nyolcz évig ; ez idő alatt kezdett 
irodalmi s jogi tanulmányokkal foglalkozni. 1800-tól kezdve a veszprémi káp
talan ügjésze. 

* Ivánszky Antal (1777—1850.) egri ügyvéd s a lyceumban 1808-tól 
1841-ig Pápay S. utóda a magyar ny. és irod. tanszéken. 

5 Jókai Mór édes atyja, révkomáromi ügyvéd. 
0 Földváry Gábor (1787—1854.) Pestmegye későbbi (1832-1836.) nagy

hírű alispánja, ki a pesti Nemzeti Színház építése és a magyar színészet párt
fogása körül szerzett irodalmi érdemeket. 

1 Thaisz András (1789—1740.) a Tud. Gyűjtemény (1817-1828.) s 
utóbb (1831-től) a Sas szerkesztője. 

8 Dubraviczky Simon Pestmegye alispánja s 1839 —40-ben országgyűlési 
követe. 
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Orosz József1 dicséretes eredm. után fölesküdött 
Igaz Sámuel 2 nem elegendő — — — 
Katona József elegendő » » » 
Szentmiklóssy Alajos3 kitűnő » » » 
Bárány Boldizsár 4 kitűnő 
Helmeczy Mihály 
Bors Sámuel5 

Stettner György 6 

Tessedik Ferencz 7 

Pfanschmiedt Ede 8 

Luczenbacher János 9 elegendő 
Makáry György 10 nem elegendő —• 

» » elegendő » 
Fábián Gábor kitűnő » 
Kovacsóczy Mihály dicséretes » 

kitűnő 
elegendő 
dicséretes 
elegendő 
kitűnő 

1813. márcz. 22. 
(1815.szept. 28.) 
1815. decz. 21 . 
1816.szept. 26. 
1816. decz. 21. 
1817. márcz. 22. 
1820. márcz. 8. 
1821.jún. 26. 
1822.szept. 25. 
1822. decz. 16. 
1822. decz. 16. 

(1823. márcz. 8.) 
1823.jún. 16. 
1823.jún. 16. 
1823.jún. 16. 

1 BalásfaJvi Orosz József a Fillértár (1834 — 35.) s utóbb a Hírnök és 
Századok ( 1 8 3 7 - 1842.) szerkesztője. 

a Igaz Sámuel (1786—1826.) a Hebe (1820—26.) szerkesztője s a Magyar 
Kurírnak egyideig (1821—24.) társkiadója. Ezúttal megbukott a vizsgálaton 
(»relegatus ad ulteriorem experientiam«); de nincs nyoma, hogy utóbb ismét 
jelentkezett volna. 

8 Szentmiklóssy Alajosról (1793—1849.) több új adatot közöltem Bajza 
levelei s az epigramma-pör kapcsán. L. Bajza Összegyűjt, Műnk. IV. 576. s köv. 
és VI. 459. 1. 

+ Bárány Boldizsár életéről Szinnyei (M. írók, I. 546.) csak ennyit tud : 
»ügyvéd, 1836-ban Gombán élt Somogyban«. Színműveket írt és fordított. Iro
dalomtörténetileg ismertebb a »Bánk bán rostája« ez. munkája. 

5 Bors Sámuel életéről Szinnyei (i. h. I. 1262.) szintén csak ennyit tud : 
»kir. táblai ügyvéd«. Neve a Kisfaludy Károfy, Bajza és Stettner leveleiben több
ször előfordul, de nem a leghizelgobb módon. Az 1825-iki országgyűléskor 
afféle élősdi alak volt, ki előfizetések koldulásával s a közönség felültetésével 
sokat ártott az irodalmi tisztességnek, s ezért a Tud. Gyűjtemény 1826. III. köte
tében Tiszti tárának bírálata kapcsán nyilvánosan is megbélyegzi a szerkesztő. 
Bővebben írtam róla Bajza összegyűjt. Műnk. Vi. köt. 454—5. 11. 

0 Stettner, utóbb Zádor György (írói nevén Fenyéry Gyula) az Aurora
körnek egyik érdemes tagja, ki buzgó részt vett barátjainak irodalmi vállalataiban 
{Handbuch, Ezeregy éj, Convers. lexiconi pör stb.), 1832 —48-ig a pápai jog
akadémia tanára, 1851-től kezdve a bírói pályán működött. (Szül. 1799., megh. 
1866.) L. bővebben Bajza id. m. VI. 468—9. 11. 

' Tessedik Ferencz (1800 — 1844.) mint gr. Apponyi Antal magántitkára 
sokat utazott külföldön; írt egy-pár költeményt az egykorú folyóiratokba s meg
írta úti emlékeit, miért az Akadémia 1832-ben tagjai sorába választotta. L. Bajza 
71. sz. lev. Toldyhoz és jegyz. id. h. VI. 456. 1. 

8 A később nevezetes szerepet játszó conservativ politikus : Zsedényi Ede 
(1804-1879.). 

9 Luczenbacher (később Érdy) János (1796—1871.) 1846-tól a Nemz. 
Múzeum régiségtárának őre, ki történeti s numismatikai munkákat írt. 

10 Makáry György (1799 — 1857.) először megbukott (»relegatus ad ulte
riorem praxim«), de még ugyanazon évben javító vizsgálatot tett, aztán Eger
ben ügyvédkedett, utóbb 1841-től Pápay és ívánszky utóda lett a lyceumi iro
dalmi tanszéken; 1851-től fogva a gymnasiumban is tanított magyar nyelvi 
tárgyakat. Ifjúkorában költeményeket irt az egykorú folyóiratokba. Bajzának 
jó barátja volt. L. ennek műnk. id. h. VI. 453. és 472. 1. 
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Bártfay László dicséretes eredm. után fölesküdött 1823. szept. 26. 
Tretter György 1 dicséretes » » » 1823. decz. 19. 
Thewrewk Józsefa dicséretes » » » I823.decz. 19. 
Klauzál Gábor kitűnő » » » 1824. szept. 27. 
Bajza Antal 3 dicséretes » » » 1824. szept. 27. 
Vörösmarty Mihály kitűnő » » » 1824. decz. 20. 
Szemére Miklós kitűnő » » » 1827. márcz. 25. 
Paziazi Mihály 4 kitűnő » » » 1828. szept. 21 . 
Kossuth Lajos kitűnő » » » 1828. decz. 20. 
Bajza József dicséretes » » » 1829.ápr. 2: 
Szentkirályi Móricz kitűnő » » » 1829. jún. 22. 
Fogarassy János kitűnő » » » 1829. szept. 24. 
Hajnik Pál 5 dicséretes » » » 1829. szept. 26-. 
Hajnik Károly t; dicséretes » » » 1830. jún. IS. 
Rumy Károly 7 elegendő » » » 1830. jún. 22. 
Somssich Pál kitűnő » » » 1831. jún. 22. 
Gr. Dessewffy Emil kitűnő » » » 1831. jún. 22. 
Tasner Antal kitűnő » » » 1831. jún. 22. 
Bónis Sámuel kitűnő » » » 1831.jún. 22. 
Madarász László kitűnő » » » 1831.jún. 20. 
Rosty Zsigmond dicséretes » » » 1832. márcz. 17. 
Jászay Pál kitűnő » » » 1832. ápr. 4. 
Cserneczky József8 kitűnő » » » 1832. márcz 18. 

1 Tretter (utóbb Jdry) György az Aurora-kör külső, német tagja. 
- P. Thewrewk /cb-se/(1793 — 1870.), valamint a föntebb előforduló Fábián 

G., Kovacsóczy Mihály és Bártfay Lászlóról Bajza levelei kapcsán több új adat 
van Bajza id. m. VI. k. és jegyz. 451., 457. s köv. 1. 

3 Bajza Antal — a költő testvérbátyja. 
* Paziazi Mihály egy oláh származású s irodalmi műveltségű ifjú, szintén 

kültagja a Aurora-körnek. 
5 Hajnik Pál (1809—1864.) 1848—49-ben fővárosi rendőrfőnök; az 

emigratióból hazatérvén, az 1860-iki országgyűlésen szülővárosát, Váczot kép
viselte. 

6 Hajnik Károly (1806—1866.) országgyűlési gyorsíró s szerkesztő, 
idősb Hajnik Pálnak, a pozsonyi akadémia, majd pesti egyetemi jogtanárnak fia 
s az ifjabb Pálnak unokabátyja. 

1 Rumy Károly (1780—1847.) előbb többfelé tanárkodott, majd miután 
1824-ben katholizált, Rudnay prímás az esztergomi presbyteriumban felállított 
»honi törvény tanszékére«, nevezte ki 1828-ban, s itt működött egész haláláig. 
Életírói (Ferenczy-Danielik: Magyar írók, Kőrösy L. Rumy élete) nem említik, 
hogy Rumy ügyvédi vizsgálatot tett volna; de teljes életében olyan roppant 
szorgalmú író és sokoldalú tudós volt, hogy, bár 50-ik évében járt, föl lehet 
tennünk, mikép jogtanári székét úgy kívánta méltóan betölteni, ha annak ellátá
sára jogi képesítést is szerez. Megerősíti e föltevést az az adat is, hogy »róm. 
kath.« vallásúnak jelzi a vizsgálati jeg3^zó'könyv. Nem volna lehetetlen, hogy 
második házasságából (1809—1814.) született négy gyermeke közül a legidősbről 
van itt szó ; de életírója nem említi, hogy a legidosb (pedig csak arról lehetne 
esetleg szó) fiú volt-e; az a későbbi adat pedig, hogy halála után családját 
nagy nyomorban hagyta, gyermekei közül pedig több elzüllött, ellene mond e 
föltevésnek. 

8 Cserneczky József neve az irodalomban a conversations-lexiconi pörben 



208 ADATTÁR. 

B. Eötvös József 
Gr. Péchy Manó 
Szemere Bertalan 
Vukovich Sabbas 1 

Pulszky Ferencz 
Kazinczy Gábor 
Trefort Ágoston 
Tanárky Gedeon 
Majláth György 
Ormós László 2 

Gr. Cziráky János 
Palugyay Imre 3 

Remellay Gusztáv 
Szacsvay Imre 4 

Szakái Lajos 6 

Vachott Imre 
Vachott Sándor 
Gorove István 
Beöthy Zsigmond 
Obernyik Károly 
Horváth Árpád 
Pompéry János 
Szelestey László 
Illucz Oláh János G 

Szlávy József7 

merült föl, midőn Bajza támadására Döbrentei és Thaisz társaságában mint a 
vállalat egyik szerkesztője — felelt. 1831-ben Thaiszszal együtt a Sas ez. folyó
iratot, 1833-ban pedig Kassán Kovacsóczy társaságában a Szemlélői szerkesz
tette. Neve azontúl eltűnik. L. Bajza id. m. IV. és VI. k. 

1 Vuhovics Sebő (1811—1872.) a jeles hazafi s 1849 iki igazságügyi 
miniszter. Az emigratióban halt meg Londonban. 

3 Ormós Lászlótól több csinos lyrai költeményt közölt az Athenaeum. 
Bajza 1834. ápr. 9-én szép buzdító és útbaigazító levelet írt hozzá. L. Bajza 
Összegyűjt Műnk. VI. és jegyz. 473. 1. 

3 Palugyay Imre (szül. 1818.) a később nevezetes statisztikus. 
4 Szacsvay Imre (1818—1849.) az 1848—49-iki országgyűlés képviselője 

s Debreczenben egyik jegyzője, a ki az ápr. 14-iki függetlenségi nyilatkozatot • 
részben szerkesztette és aláírta, miért 1849. okt. 24-én vértanú-halált kellett 
szenvednie. 

5 Szakái Lajos 1843-ban Budán egy »Czimbalom« ez. kis versfüzetet 
(8-r, IV. és 73. lap) adott ki, melynek előszava »Körös-Tarcsán, Békés vármegyé
ben, 1843. esztendő elején« kelt. Többet nem sikerült róla megtudnom. 

8 Illucz Oláh János (1817—1875.) a 40-es években hírlapíró volt s 
1843-tól kezdve a conservativ. irányú Nemzeti Újságnak előbb rovatvezetője, 
utóbb Lipthay S. mellett szerkesztője 1848. ápr. l-ig, a midőn ^Nemzeti Poli
tikai Hírlap«-ra változtatván a lap czímét, önállóan szerkesztette 1848 végéig. 
Politikai köpenyforgatása s megbízhatlansága miatt éles vitába keveredett Bajza 
Kossuth Hírlapjával a hol Bajza leleplezte egész politikai múltját s haza-
íiatlan üzelmeit. (L. Bajza életr. Összegyűjt. Műnk. I. köt. bevezetésében.) 

1 Szlávy József a nem rég elhunyt koronaőr s volt miniszterelnök. 
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1833. jún. 27. 
1834. máj. 22. 
1834. máj. 30. 
1834. szept. 13. 
1835. ápr. 11 
1837. decz. 21 
1837. decz. 22 
1838. jún. 7 
1838. jún. 25 
1838. szept. 28 
1839. márcz. 6 
1840. szept. 24 
1840. szept. 24 
1840 szept. 24 
1840 szept. 24 
1841 márcz. 19 
1841. márcz. 19 
1841 márcz. 19 
1841 márcz. 19 
1841 szept. 18 
1841 decz. 18 
1842 szept. 26 
1843 márcz. 17 
1843 márcz. 23 
1843 nov. 16 
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Irinyi József1 kitűnő eredm. után fölesküdött 1844.jún. 3. 
Duka Tivadar 2 kitűnő * * i* 1846 . ión, 6, 
Kölcsey Kálmán3 dicséretes » » » 1847. jún. 12. 
Vasvári Fejér Pá l 4 kitűnő * » » 1848. decz. 2. 

A szabadságharcz idején 1849. márczius 22—23-án tett esküt 
az utolsó négy ifjú ügyvéd: Sárközy Kázmér alnádor elnöklete alatt 
Terstyánszky S. és Rhédey László censorok előtt. 

Innét kezdve jó tíz esztendeig szünetel a vizsgálat, melyet 1861. 
aug. 24-én kezdenek meg újra. Steinbach István, az ismert nevű buda
pesti közjegyző az első, ki a kitűnően letett vizsgálat után aug. 28-án 
teszi le az ügyvédi esküt. S folytatódik aztán a jegyzőkönyv 1869-ig. 

DR. BADICS FERENCZ. 

BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS KÉT LEVELE. 

A Magyar Nemz. Múzeum könyvtárának irodalmi levelestárából 
közöljük az alábbi két levelet. Ujabb bizonyságok ezek arra nézve, hogy 
az irodalmi érintkezéseiben sokszor túlságosan is finnyás Jósika mily 
nemes előkelőséggel és gyöngéd figyelemmel viselkedett kiadóival szemben, 
a kik pedig élte alkonyán tudvalevőleg nem a legkíméletesebben adták 
tudtára, hogy a közönség ízlése elfordult tőle. 

I. 

Lieber Herr von Heckenast ! 
So eben habe ich ihr werthes Schreiben vom 15. Sept: erhalten. 
Mein neuester román5 ist zwar fertig, aber ich kann ihnen das 

i Irinyi József (1822—1859.) előbb az Athenaeumnak, majd külföldi utazása 
után a centralista irányú Pesti Hírlapnak munkatársa, ki utóbb mint országgyűlési 
képviselő tevékeny*részt vett a függetlenségi törekvésekben s ezért halálra is 
ítéltetett; de Haynau másokkal együtt neki is megkegyelmezett. 

8 Duka Tivadar (szül. 1825.) előbb jogi tanulmányokat végzett, a sza-
badságharczot mint GÖrgei hadsegéde küzdötte végig, aztán külföldre menekült, 
Londonban elvégezte az orvosi tudományokat s angol szolgálatban mint tábori 
orvos Indiában működött. 

8 Kölcsey Kálmán, a nagy költő és szónok unokaöcscse, kihez remek 
Parainesisét intézte, s a ki a szabadságharcz küzdelmeiben vitézül végezte 
ifjú életét. 

4 Vasvári Fejér Pál (1826—1849.) a márcziusi ifjúság egyik vezére, a 
forradalom előtt néhány tartalmas történeti dolgozatot írt s a Teleki Blanka és 
Lövey Klára nevelő-intézetében a magyar nyelvet és irodalmat tanította. 1848. 
júliusban titkár lett a pénzügyminisztériumban s mint Kossuth kedveltje, több 
fontos bizalmi kiküldetésben járt el. 1849-ben, mint ismeretes, szabadcsapatot 
alakított s az erdélyi havasokon 1849. JúL 6-án oláh fölkelők orvtámadása köz
ben vesztette el ifjú életét. 

5 A csehek Magyarországon. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XI. 14 



210 ADATTÁR. 

manuscript nicht schicken, weil ich hier niemanden finde, der es ins 
reine schreiben könte, Ich werde aber gegen den 25 December selbst 
nach Pest kommen und hoffe dann recht bald mit dem ganzen fertig zu 
werden. Ich bitte daher recht sehr in eine unserer ungarischen Zeit
schriften eine kurze Anmerkung einrücken zu lassen: dass das Werk 
zwar fertig ist, aber weil ich nicht in Pest seyn kann, es erst gegen 
Jänner zum Druck befördert werden kann. Auch das einzelne Band (így!) 
Fesslers werde ich (wenn es nicht zu spät ist) in December selbst hinauf 
bringen, sollte es ihnen aber einen bedeutenden Unterschied machen, so 
werde ich lieber das ganze Werk behalten. 

Die recension schicke ich mit Dank zurück —- die anderen brau
chen Sie mir jetzt nicht zu schicken — ich werde sie in Pest lesen. 

Den ersten Band meines neuen Romans bekommen Sie unent
geltlich. 

Mir wehre (így !j es sehr lieb wenn der Báthori früher ei scheinen 
könte als der Zólyomi1, ich habe meine wichtige Gründe dazu, über
haupt glaube ich, dass der Zólyomi den gebildeten deutschen Lesepubli-
cum (így!) nicht sehr gefallen wird. 

Wenn Sie mir gelegentlich schreiben könten, wann das Album des 
Gr. Maylath erscheinen wird,2 wehre (így!) es mir sehr angenehm, und 
ob mein Trauerspiel im ersten Bande des von B. Eötvös redigirten Wer
kes mitbegriffen ist.3 Ich bin mit wahrer Achtung 

Lieber H. v. Heckenast 
Ihr bereitwilligster 

Jósika Miklós. 
Szurdok, 26 Sept. 1838. 

* 
M u t a t u r. 

Könte Sie mir die Darstellungen des Herrn Blummenhagen4 nach 
Klausenburg zu Tilsch 5 schikken wehre es mir sehr lieb. Diese Beschrei
bungen werden hir als Muster aufgestellt, und ich lerne gerne. Auch 
bin ich nicht ganz im reinen was der geistreiche Recensent durch per
spective in einer Schilderung versteht. Die Recension ist sehr gut und 
schonend wenn ich auch nicht eben mit allen Behauptungen einver
standen bin. 

1 A regények német fordításáról van itt szó. 
9 Iris, Taschenbuch für das Jahr 1840. Herausgegeben von Johann 

Graf Mailáth und Dr. S. Saphir. Erster Jahrgang. Pesth. Verlag von Gustav 
Heckenast. — J. Die Perle der Mohilen czímű elbeszélése jelent meg benne. 

3 Budapesti Árvízkönyv. — J. szomorú játéka »Adorjánok és Jenők« 
czímmel a második kötetben jelent meg. 

4 Blume°nhagen Fülöp György Ágost Vilmos ismert német novellaíró sz. 
1781-ben megh. 1839-ben. 

5 Kolozsvári könyvkiadó és könyvárus. 
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II. 
Brüssel Jun. 2—1858. 
53. Rue S. Alphonse. 

Tisztelt kiadó Ur! 1 

Heckenast G. ur tanuskodhatik mellettem, hogy nem tartozom 
sem a honoráriumot sem a kiadást sürgető írók közé. E mellett a halasz
tásra is szemet hunyok — bár a magam részéről szigorúan pontos, 
serény és szavat tartó vagyok. — Most sem czélom tehát önt sürgetni, 
sőtt mint egyik derék kiadónkat anyi(ra) becsülöm önt, hogy igen jol 
tudnék mellette, de soha sem ellene emelni szót. 

E kissé hosszú bevezetésnek vége annál rövidebb lesz, — s csak 
abból áll, hogy nekem azon munkával melyet ön szíves volt átvenni 
— tökéletes pechem van.2 Sok idő lefolyt addig is — még pedig hibá
mon kívül — míg az végre önnek kezei közé jött: s azóta azt sem 
tudom mi történt azzal. — Fiam Miklós ki szerencsés volt önnel is 
szólni, ezelőtt pár héttel azt írta nekem, hogy a correctura már elkül
detett nekem. De én ennek színét sem láttam : pedig miként Heckenast 
ur megmondhatja önnek, a correcturák igen rendesen jutnak kezeim közé 
s én azokat ugyan azon napon, olykor ugyan azon órában szoktam 
innen expediálni. 

Ha tehát hiba történt, nem az én részemről történt ez. Heckenast 
ur nőm Jósika Julia adresze alatt szokta nekem az íveket megküldeni, 
s ha ön szíves lenne tőle megtudni a dolgot, ő hosszú tapasztalásból 
megmondhatná, mit kellessék tenni, hogy ezek rendesen ide juthassanak. 

Ha önnek válalatai szükségessé teszik a késedelmet, ez ellen 
semmi kifogásom nincsen. Hanem igen szívesen venném, ha ön oly jó 
volna s engemet vagy levele által, vagy fiammal közölvén a dolgot, 
tudósítana, hogy á peu-prés mikor foghat a nyomatáshoz ? 

Ön megbocsájt nekem ugy-e? Annál is inkább pedig, mert láthatja 
hogy itt nincsen sürgetésről szó, főleg a honoráriumra nézve, miben, ha 
ön akarja, hosszabb terminust is kész vagyok adni. 

A munka természeténél fogva egy kis auctualis érdekkel bir, azért 
mindkettőnk érdekében óhajtanám, hogy az ez évben jelenjék meg. 

Isten áldja önt! 
hive Eszter sat. szerzője. 

Közli: DE. ESZTEGÁR LÁSZLÓ. 

1 A levél Hartlebenhez van intézve. 
3 J. itt »Egy magyar család a forradalom alattt- czímű regényéről beszél, 

a melyből az 1—4 kötet Braunschweigban 1852-ben jelent meg. 1861—62-ben 
Hartleben kiadta az egész 10 kötetes művet a négy első köteten »második, 
változatlan lenyomat« jelzéssel. 

14* 


