
ADATTÁR 473: 

die inspiciendo et in aliis si opus non potest, intentionem non accuset.. 
Queis maneo Paternitatis Vestrae Magne Venerandae 

Viennae 6. Novembris. Humilis servus: 
fr. Josephus Jakosics 
Minister Provinciális. 

XXIV. 

Multum Venerande Pater ! 
Ut Paternitas Vestra Magne Veneranda ad uberiorem amini sui 

culturam et majorem in scientiis progressum in Universitate Inclyta 
Leopoliensi permanere queat, vel ut postulat tentamen et concursum. 
subire valeat, facultatem praesentibus facio. Commendo et enixe commendo, 
ut sui instituti memor et Deo et hominibus complacere satagat. Caetera, 
quae scribit, cum vanitate scateant, tacitus praetereo. 
(Jakosics fogalmazványa.) 

Közli: ZSÁK J. ADOLF. 

MALOM LUJZ LEVELEI DÖBRENTEI GÁBORHOZ 
(Negyedik és befejező közlemény.) 

XXIII. 

[Döbrentey jegyzete:] Válaszoltam január 4d* 1846. 

Kedves Bácsikám! Déés, 15/10 1845. 
Már kétszer álmodám — 's álmoknak, és jóslatoknak szeretem 

[így!] hinni, mikor jóra magyarázhatók — hogy Kegyed Erdélybe 
érkezett 's valahára személyesen üdvözölhetem, harmadszor már valóban — 
meg kell jőnie; legalább szeretném hinni, hogy főkormányzónkat nem 
hagyandja magára ide vissza térni. A' nyáron azon hirrel bosszantanak 
meg minket, hogy Kegyed Maros Némethiben lett volna, s tán épen 
azon időtájban, midőn mi onnan 3 órányira, V. Huny adón mulatánk; 
azonban később meg győzének a' Pesti [így!] lapok, hogy Kegyed az 
idén nem felénk, hanem a' Kárpátok környékén utazott, tehát közel nem 
valánk egymáshoz. Mi is valahára tevénk egy kis utat hazánkban Sze-
benig és V. Hunyadig; 's ki nem mondhatom mi jól esett nekem e* 
kirándulás, ujabb tárgyok látása; meg is énekeltem e' nagy utazásomat 
mihelyt haza jövék, mert, édes Bácsikám, a' nyáron újra íspiritusom 
jött verseket firkálnom, pedig már azt gondoltam volt, hogy végképen 
el költözött tőlem. Úgy el közönösedtem volt, 's egészen meg nyugodva 
prózaiságomon, 's e' miatti visszavonultságomban, azt gondolám soha 
több verset irni nem fogok; de mint Kegyed nekem legelőbb írta volt: 
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»ki tör az emberből akaratlanul is a' szellem« ki tört lelkemből is —-
nem valami nagy költői szellem — hanem a' vágy, ösztön, vagy minek 
nevezzem, firkálni meg firkálni. Mint a' német Stoberl mondja: wenn 
ich nur was davon hätt '! én azt mondom ,* bár honomnak lenne valami 
liaszna belőle; úgy aztán firkáimmal előállani sem félnék, noha mert 
némber vagyok, mint ezelőtt is rám támadnának sokan, és guzsalyhoz 
utasitnának és konyhába, hói különben is örömest meg fordul az igazi 
magyar leány, ha nem is hirdeti világszerte. Miért van az Bácsika, 
hogy sokan úgy szeretnék ha mindnyájan libácskák lennénk, de tollát 
nem állhatják ha kezünkben van. Úrházy György egy zsebkönyvet akar 
Kolozsvárt szerkeszteni, 's nekem is küldött egy felszólítást, hogy dol
gozzam belé. Rá vevének, hogy egy pár költeményt adjak be1. Régiebbeket, 
ujabbakat tisztába irva, mintegy százegy kisebb nagyobb darabom van, 
4e még választást nem tettem. 

Egy hozzáértő úrral itt átnézettem, s többeket talált arra méltók
nak ; de nagy barátja a verseknek, enthusiasta a' költészet iránt 's félek 
a' gyengébbek [törölve; nek] ben is több jót lát, mint lényegesen tán 
van bennök; 's meg lehet, tán csak bátoritni is akar. Mi sokszor szeret
ném kegyednek minden firkáimat fel küldeni, hogy Kegyed őszinte barát
ságától jöjön a leghelyesb tanácsom !2 De aztán el gondolom, hogy 
Kegyednek mi sok fontosb dolgai vannak; 's bizonyos, tán velem szü
letett, tartózkodás mindig is legnagyobb gát [betoldva: om] minden 
nyilvánítás ellen; 's valahányszor valamit ki adtam, mintha szinte meg 
bántam volna, 's inkább szeretném [így \] örökös homályban maradni. 
Azonban, ha csakugyan kilépek, álnévvel nem teendem, mert így min
dennemű álnév alatt ki jött czikkeket rám fognak, mint történt ez 
évben is, noha tán azóta semmit sem közlék, mióta Kegyed, »Rózsa-
lelke« czímü költeménykémet becses nevének hozzájáruló paizsa alatt ki adá. 

De elég most erről; egy pár darabkát ide mellékelek ujabb ver
seimből ; ítéljen Kegyed, haladtam-é bármi parányit, vagy ollyan-é költé
szetem mint a' helyt tespedő tó ? 

Kegyed utóbbi utazásaiból újra gazdagodást nyerend nyel
vünk, már előre örülek [így!] a' nyereségnek, mellynek részesévé lenni 
reménylek, mert valahol csak megpillantom Döbrentei nevét, czikkjét 
olvasatlan nem hagyom; 's ki elolvasta tanult is belőle. »Visszamagya-
rosodás Budapesten« folytattatik-é ? 

Itteni egyik lelkészünk, Medgyes Lajos, verseit szándékozik ki adni, 
óhajtanám hogy sok előfizetője lenne. Az egy két darab, mellyet nálunk 
felolvasott, aestheticaibb izlésü a' Petőfi-féle most oly nagyon fel vett 
betyárstylnél, és velősebb az Irodalmi Őrben meg birált Irmesi Homonnay 
Imre menteseinél. — \%z.zkx\ borzad az ember, midőn a divatlapjainkban 
kijövő verseket olvassa — illyesmi legyen 's lehet-é vezérszó salonainkban ? 
'S lehet-é kívánni, hogy finomabb tapintatu nö csakugyan hordasson 

1 's ígértem. M. L* alatti toldása. 
2 A felkiáltó jel a mondat végén sokkal feketébb tintával irva — nem 

M. L., inkább D. G. kezétől eredtnek látszik. -> R. D. 
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lapot, ha illy szellemű czikkek fel vétetnek beléjök ? Irodalmunkból ki kel
lene vetni a sok gyomot; inkább kevesebb, de élvezhetőbb nemzeti olvas
mányunk legyen. 

Most még Déé'sen vagyunk Nagyapámnál, de még e' levél Kegyed
hez érkezik, már beleszünk telepedve Kolozsvárra; tavasszal meg újra 
ki jövünk — tán valaha meg segit az Isten, hogy Pestig 's Bécsig fel 
mehessünk — de jövő évben még nem reménylem, hogy végbe vihessük. 

Anyám tiszteli Kegyedet; én pedig maradok mint mindig 
- .' tisztelő húga 

Malom Louise. 

XXIV. 

Kolósvár [így!] 31/1 1846. 

Boldog növekedő (mer [így!] már nem ujj [így!] esztendőt, ked
ves jó Bátyám ! 

Hogy Kegyednek igen becses levelére e' mai napig nem válaszolék, 
oka az volt, mert okvetetlen attól akarám küldeni levelemet, ki most 
vivője, 's ki mind késett elutazásával, ez pedig Dr. Jovitsich, ezredorvos, 
igen jó barátunk, ki Kegyeddel óhajt megösmerkedni, 's kit szívesen 
ajánlok Kegyednek barátságába. Olly derék ember; ő gyógyított ki tavalyi 
hosszas betegeskedésemből, 's ezért, 's irántami nyájasságaért mindig 
hálás leszek. Sokat kártyáztunk is együtt, noha én. gyenge whistes 
vagyok; nője jó barátném. Egy szóval nagyon sajnálom, hogy innen 
elköltöznek, 's csak az egy vigasztal, hogy legalább levelezni fogunk. 
Jovitsichot mindki [így!] sajnálja itt, mert minden ember szerette. 
Kérjen Kegyed számot tőle, miért nevezének el engem »hideg pásté
tom «-nak ? 

Azt is állitá, igen kevéssé vagyok »coquette«, 's hogyha egy 
kis adag tetszelösködéssel birnék, inkább kapna a szem rajtam; én tehát 
megkísértem »coquettírozni,« 's meg is mondám, hogy az orvosom javas
latából teszem, de még sem sikerült; vagy igen ügyetlenül tevém, vagy 
nem akarták már hinni, hogy tenni tudnám. 'S igy már még a' rege
mentet sem hívhatom segélyül, midőn Kegyed katonás dalomat úgy le 
tiporja; pedig, oh hálátlan maecenásom! azt, azt nem akarja Kegyed 
dicsőnek látni, miben legnagyobb reményemet helyezem, hogy tetszeni 
fog, 's mi Erdélyben már tetszést nyert; sőt magasztaltatott, sőt el 
kéretett, le íratott, egy szóval, a' melly itt dücsem talapja! Hiába! a' ki 
olly mézes, csókos dalokat ír, minő a turbékoló Galambdal, annak min-
4en egyéb lépetlen, mézetlen, de Bácsikám katonás lányhoz nem is illik 
-az érzelgés, turbékolás, mert »dobszó lelke hangmérője, trombita — sze
relmi dala«, 's a. t. így, igy, nem hagyom rágalmaztatni katonás dalo
mat, sem a katonákat, pedig, ah! ezek valóban ide hagytak. 

Hogy a »titkos kör« vers mértéke nem jó, azt én is megérzettem 
már, s' szándékom más formába önteni e' darabot, melly legelőbb is egy 
kis bosszantási játsziságból eredt. 

: Hogy a' »Kérelem« tetszett Kegyednek, igen örvendem; 's hogy 
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virágot akart küldeni érette, köszönöm ; majd ha egyszer fel viszen az; 
Isten minket is Pestre, kimegyünk együtt a mezőre, 's szedünk bokrétát. 

Már most tanácsoljon nekem, Bácsikám. Néhány novellám van 
készen — mintegy 10—15 darab — mit csináljak velők? Kegyednéí 
úgy tudom, van tán kettő; valamellyiket tán lehetne valamellyik divat
lapban kiadni — (ha jól megadnák az árrát [igy!], mert pénzt akarok 
gyűjteni utazásra), hogy lássuk, a közönség miként kap rajta, 's millyen. 
jövendőt reménylhetni a többinek ? Urházy még nem adott ki zsebköny
vet, 's én még nem adtam költeményeket neki. — Fordítottam egy 
francia komédiát magyar jambusokra — Lázinak fel ment, mert az ő 
megbízása volt Biró Miklóshoz, Kegyed ne tudja, hogy a' fordító ki, 's 
másnak se' engedje, hogy kifecsegjék. Eleinte kínlódtam a' jambussal, 
majd könnyebben 's könnyebben jött ; 's már most könnyebb lesz a 
titkos kört is meg igazitnom. 

Mi pedig utunkat illeti, az szegény N. Apám halálával bizonyo
sabb lett ugyan, de mivel olly derék árendás maradt reánk, ki kis-
jószágunkat sem kiadni, sem érette haszonbért fizetni nem mutat igen 
hü szándékot, vesztegelnünk kell, mig annyira helyre jövünk dolgainkai 
[így!]> hogy indulhatunk. De ha egyszer mehetek, iszonyú nagy [törülve.-
környezettel, s betoldva:] kísérettel menendek, mert egész V. Hunyad 
várát1 viendem el Kegyed számára. — képben levarrva; mert nem 
kevesb két événél, hogy rajzát keresem; már most meg van ígéretben,, 
's tavaszai [így!] Kegyed számára fogok működni, 's igen kedves műkö
désem lesz. 

Anyám tiszteli Kegyedet. — Régi divat ugyan habaros Írásért enge
delmet kérni, 's kivált én, ki mindig habarok, már nem is szoktam 
mentegetőzni; de mégis tudatnom [betoldva:] kell | hogy egy nálam 
levő barátnémmal fecsegés közben habartam ki, sietve is be akartam 
bizonyitni, hogy Kegyednek tisztelő húga 

Malom Louise. 

XXV. 
Kolozsvár 5/6 1846. 

[Döbrentey jegyzete:] Érkezett 9d 

Kedves Bátyám! 
Bezzeg én nem maradok soká adós válaszai [így!] nem hagyom 

soká szó nélkül a' dolgot, pedig meg kellene gondolnom, hogy soraim 
olvasása fontosb működésektől vonja el Kegyed figyelmét; hanem most 
azért is sietek, mert Kegyed becses levelében azt sejditteti velünk hogy 
e' nyáron valahára csakugyan látandjuk Kolozsvárt. 'S a' mint mondám ;. 
szó nélkül rögtön sem hagyhatom a' dolgot; ki kell mondanom, hogy 
nem bánom, ne is mondja hogy le jö, csak jöjjen és okvetetlen, minden 

1 Malom Lujza nagy kézi ügyességét dicséri a finom selyem szállal 
varrott kép, mely most özvegy Korbelyi Józsefne, született Jeszenszky Lujza 
úrnő birtokában van. R. D. 
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«setre jöjjen. Én a' dolgot már úgy is veszem mint bizonyost, 's tüzen 
vizén öltögetek Hunyad várán, hogy, ha lehet, készen is kapja Kegyed. 

És lám, édes Bácsikám, a' Kegyed levele nem csak örömhirdetö 
vala, hanem olaj bizonyos el keseredettségem zúdult habjaira; mert 
•éppen (nem irom épen, mert az más szó) rósz napom volt — gálába 
kellett öltözném Anyámmal, 's ez nekem, de mind kettőnknek nagy 
feladat, kivált nálunk, hói a' magasb körök olly rideg hangulatúak; 's 
kissé duzzadtan tevém készületeimet, midőn a' levélhordó be adá Kegyed 
levelét; erre mindjárt somolyogni kezdtem, 's meg jött kedvem. 

Dr. Jovitsich, és nője is, már sokat irtak nekem Kegyedről; nagyon 
örvendem hogy úgy meg tetszettek egymásnak, 's Kegyednek különösen 
köszönöm hogy ajánlatomra lön még figyelmesb iránta. Dr. Jovitsich 
valóban kedves ember; akaratlanul is szeretni kell öt ; nője is igen jó 
gondolkodású hölgy, de véralkata egészen más mint férjének, ez csendes, 
nyugodt, amaz kissé puzdurí, hamar fel lobban, de viszont hamar is 
csillapul. 

Mi Frankenburg ajánlatát illeti a' novellára nézve, az elég szép, 
•elfogadható; én, ki soha egy fillért sem kaptam semminemű irodalmi 
müvemért, meg elégszem azzal is — nem is tudnám jól tulajdonképen 
mit kérjek érette. A' novella, melly Kegyednél van •— s melly tán az 
akna leírását foglalja magában — tán czélszerübb lesz annál, mit most 
firkálok, s melly 2 ivnél többre [betoldva:] fog | terjedni; azt kérem 
•alásan, adja át Fr.-nak Kegyed, 's diját, már a' mennyi lesz, vegye 
magához, 's hozza le személyesen — érti e' Kegyed hogy czélzásom mindig 
csak Kegyednek ide leutazása ? Az aláírás legyen tán csak M. Louise; 
hogy lássák azt is némber irta, 's a' szerint tép asszon meg a' eritica — 
ha csakugyan figyelemre méltadandja. Már aztán meglátjuk, e' dara
bocska minő tetszésben részesül, 's később egyebet is adhatok be — 
úgy sincs annyi — legalább tűrhető jó — hogy külön kötetben kiadva 
meg járná. 

A' részvétivet el várom; tán tehetek valamit, pedig csakugyan 
bajos ezekkel' a' mi fizetni nem szerető embereinkel; a' minap néhány 
sorsjegyet a' Déé'si Kisdedóvó intézet javára úgy adtam el, hogy néhány 
jobb ismerősemhez bementem, 's azt mondtam, nem megyek ki a' szo
bából, még sorsjegyet nem vesznek; aztán savanyu ábrázattal vettek, 
csak hogy menekedjenek tőlem. 

A' mi árendásunk, kedves Bátyám bizon nem haruez, hanem, 
fájdalom! mágnás; az illyennel még bajosabb bánni — 's már most 
perhez fogtunk, mi elég unalmas. — Gyomorén tán találkozni fogott 
Kegyed Székely Imrével, ki nem rég hagya el bennünket' Úgy örültem 
•a' magyar művésznek és óhajtottam volna hogy lelkesebben fogadják; 
kivált a' szászok ugyan nem igen tüntették ki magokat méltánylásában, 
pedig irtam volt egy szebeni ismerősemnek: Szászok! megbecsüljétek a' 
magyart, különben jaj a' ti fejeteknek ! 

Lázinak kérem mondja meg Kegyed üdvözletemet, 's hogy tudó
sítson, már a' franczia Comediárol — mi történik vele? szegényt való
ban sokat czibálják a' többi lapok; és mikor egy kis elmésséggel teszik, 
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az csak hagyján, *s megvallom mulattat, de boszant, mikor személyével 
bibelődnek: valakit ollyasmivel csúfolni, miről nem tehet, 's miről tenne, 
ha lehetne, aljas tréfa. 

Anyám tiszteli Kegyedet, 's azt mondja meg ne változtassa gon
dolatját a lejövetelre nézve; majd itt úgy el kényeztetjük »tejbe 
vajba feresztjük, tulkot bornyat le ölünk, tyúkkal kalácsai járunk utána,« 
a' közmondás szerint, hogy többé el sem vágyik innen. 

Isten Kegyeddel addig is. 
tisztelő húga 

Malom Louise. 

XXVI. 

Kolozsvár. Sept. 6-kán. 1846. 
Ki nem mondhatom, Kedves Bátyám! mennyire örvendek, midőn 

Déé'sre tett egy heti kirándulás után haza térve, Kegyednek, nekem 
mindig igen becses sorait kapám itt; ennél kedvesebb meg lepetésem nem 
lehete. Olly szép kegyedtől, hogy útközben is rá emlékszik hű hugocská-
jára, ki emlékében most is a' Kegyeddel töltött időben él. Pedig hogy 
valahára meg ösmerkedheténk! Rég álmodoztam volt, miként fog az 
történni; 's már most újra tág mező nyilik képzetemnek, elgondolhatni, 
miként lesz 'a viszontlátás, mert derék árendásunk gondoskodott, hogy 
valóság nem egy hamar legyen belőle — fizetni nem akar; Déé'sen 
hiában jártunk; a' bracchium [így!] ki van rendelve, de országgyűlés 
előtt már. nem mehet ki ; szép szerint sem kapunk semmit — 's így 
kénytelenek vagyunk itt csücsülni, kedves Bátyám, noha inkább vágy
tunk volna ezúttal Pestre menni. Ezt történt minden esetre meg akarám 
Kegyednek irni; de mi sokkal büszkébb vagyok, mert válaszban tehetem ! 

Ha van minden embernek fátuma, úgy enyém az, hogy bármire 
készüljek, bárminek örvendjek előre, igen ritkán vagy soha sem szokott 
telyesülni. így vagyok Pesti utammal is; és ha egykor ott lelném maga
mat, nem is hinném, hogy nem álom. S' mi örömeim voltak, mind meg
lépésként tűntek elömbe — mintha a' sors el határozta volna, engem 
bámultatni — alias tátott szájút csinálni belőlem. 

Azt irja Kegyed, Bácsikám, szívre vagy tűzre való költeményeket 
írt: vonjuk egybe a' kettőt 's mondjuk: szív tüzére valókat. A' regéncz 
nem a' Déé'si [igy/J sütőkemence hőségű szobában sült-e? 

Firkáimból elvitt Urházy egy csomót, mellyből szemelni akar, két 
darabka verset szántam volt zsebkönyvének, de ő négyet követel; nem 
tudom olly jóknak tartja-e, vagy hézagpótlókra van szüksége ? 's már 
nem tudom mit választ. Kegyed ne feledje öt egy' költeményével boldo
gítani, mert várva várja azt. 

Bebizonyításául, hogy mi itt nem csak szép szóval, hanem tettel 
emlékszünk Kegyedről, buzgósággal, hűséggel; írhatom, hogy a Mikénél 
kiválasztott tizenhatod századbeli régi iratok lemásolása munkában van, 
's ha meg lesz, munkára vétetik Kiss Lajos imaadshagos könyve — 
minden rendre, mert csak egy, két ember van, ki lemásolni tudja. Kiss 
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Lajosnak át adám a' szoboregylet részvétivét 's ő igérte, hogy fűnek 
fának lelkére köti az ügyet. — Mi az én részvétívemet illeti a' Himfy 
lantra, arra már mintegy 50 pengőt gyűjtöttem, 's még három künn. 
levÖ ívet be várva, nem soká fd küldem a' be gyűlt öszveget, mert 
már nincs reményem többet gyüjthetni. 

Lázit tépje meg Kegyed, 's mondja meg neki, hogy egy magyar 
leány megbízásából történik, mert Helgolandi Emiliához irt levelében 
azt mondja: »Nincs hálátlanabb, ügyetlenebb, 's hogy tisztán ki mond
juk, ostobább dolog, mint a' magyarokért fáradni!« Ügyé, édes Bácsikám, 
ezért csak meg érdemli [betoldva:] őkeme | , hogy derekasam megczi-
báltassék ? Csak lássa az ember a' kis renegátot! 

Hát Frankenburg mit mond novelláimra nézve ? Csak még is 
borzasztó dolog! egy, nagyszerű reményekben képzelgő, zsenge fiatal 
irkásznénak, számba sem vétetni! Visszavetés 's t. e. igazságtalanság,, 
csak meg jár; az ember ki kelhet ellene, 's női fegyverét, a' nyelvet^ 
használhatja ellene; de mellőztetni! csapások legkétségbeejtőbbje! Melly-
nél a' sincs, mibe akadhasson az ember, hogy méltán dühbe jöhessen.. 
Kérem alásan Kegyedet, kösse Frankenburg úr szívére e' miatti iszonyú 
desperatiómat. 

Mig Kegyed utazgatott, 's érdeket lelt sükeres jártában keltében, 
szokott egyszerű életemet foly tatám; elindulása napján egész 10 óra 
tájig hivém hogy tán még is csak marad Kegyed még egy napot; honi 
köntösemet fel akarám venni, 's Kegyedet a' zongoránál Székely Imré
nek némelly betanult szívélyes magyaraival fogadni — de a nap hala
dott, 's az én bácsikám is tova haladott; 's szontyolodva, régi levelezé
sem rendezgetéséhez fogtam, 's mert Kegyed már nem volt [betoldva:} 
itt | , legalább leveleit olvasgatám, hogy el szórjam magamat. 

Bár tudtuk volna Kegyeddel anynyira megszerettetni Kolozsvárt^, 
hogy országgyűlésre visszajőne;' óh, mert már ki tudja, mi mikor mehe
tünk fel. — Tolong a nép fővárosunkba; tán soha egy télen sem vol
tak annyin benn, mennyin az idén be gyűlnek. Tegnap érkezek be a-
királyi biztos, volt lótás futás, hogy láthassuk, — mert mi is ki men
tünk tátogatni — mi mindnyájan Éva gyermekei. 

Házi gazdánk, dr Judenhoffer, hosszas szenvedései után néhány 
nappal ezelőtt kimúlt; derék jó ember volt, 's halálát mégis jótétemény
nek mondhatni, mert rá nézve csak tereh volt az élet. 

Szives köszöntéseit az illetőknek meg fogom mondani. Előre tudom, 
mint fognak örülni, mert DÖbbrentei Gábort itt is minden ember szereti, 
becsüli; s ezt teszi telyes szivéből, lelkéből Kegyednek 

tisztelő barátnéja 
Malom Louise. 
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XXVII. 
Kolósvárt. Sept. 2i-én. 846. 

Motto : Isten tartsd meg Döbrentei 
Bácsit levélírási jó kedvében 

Amen. 
Noha csak olly jó biztos vagyok, kedves Bácsikám, hogy a' vilá

gon semmire sem tudok ezúttal határozott választ adni, mégis írnom 
kell Kegyednek, mert mondani valóim úgy tornyosulnak fejemben előt
tem álló két levelére olly ellentállhatlanul jo Kegyednek irnom, hogy 
helyességgel nem halaszthatom, 's a mi még tisztába hozandó, közelebb
ről levélben újra postára teszem. 

Kegyednek nagy levelét a' hártyapapirossal együtt gr. Gyulaitól 
kapám: Mike nem fogadta el az ajánlatot, — neki is van, úgymond, 
hártyapapirossa 's lesz gondja jó móddal le másoltatni a' ki szemelt 
iratokat. Már fenn tartom Kiss Lajos imádságos könyve számára 's ha 
ráfér, az egészet le vétetem képestől együtt. A' Honderűből olvastam 
Kegyed útjáról; a' Jelenkorra pedig figyelmeztetem az illető urakat. 

Frankenburgnak kérem alásan legelőbb is meg mondani igen szíves 
köszönetemet szép megdicsértetésemért: ennyi dicsőséget nem reménylet
tem, sem érdemes nem vagyok rá; hanem mind ezt bátorításul veszem 
Kegyetek részéről, 's nagy örömemnek tartom hogy jóváhagyásukat meg 
nyerhetem. 

A mi Frankenburg [törülve: got] megjegyzését illeti sok idegen 
szavú novellámra nézve, én is hibának tartom bármi nyelvet tisztán nem 
beszélni vagy írni; de jellemzőnek gondolám a' felfuvalkodott álmüvelt-
ségü Fényházi grófot idegen szókkal éltetni, hogy annál inkább fel tűn

jék pöffeszkedése; 's ha a' többi levelek tán nem tisztán magyarok, az 
vétségből, nem akaratomból történt, 's kijavitni kész vagyok, úgy mint 
az egészet is nálamnál bölcsebb 's tapasztaltabb ítéletnél fogva örömest 
alkotom újra; mert hasznosabb rám nézve is, ha szorgalommal inkább 
újra dolgozom valamit, mint ha hibákkal telyesen közönség elébe 
menyen. 

Ennél fogva tehát semmi melléktekintet ne tartóztassa Fr. urat 
irományim el nem fogadásától. 

A' Kegyed költeményének javításait kaptam, de magát a' verset 
még nem: Urházynak mondám az izenetet, 's nagyon örül. Aztán csak 
lássa az ember a' Bácsikát! Még engem vádol, mert sürgetem; várjon 
•és' reszkessen! —• Magyarít ide hivatám, hogy meg tudjam tőle ki az 
-a' férfias jellemű Bodonkuti Euphemia; annyit felelt, hogy férfi, de nem 
tudja, merje-e' el árulni igazi nevét; Ígérte, hogy a mai postán erre 
nézve fel szolitya, s majd eredményéről ö maga értesitendi Kegyedet 
-egy, a' kis Követ borítékjába be tett czédulában. 

A' mi Horváth Lázi könyvét illeti, csudálom, hogy azt kéri, 
midőn még a' tavaszai [így!] fel küldöttem neki; ma bővebben meg 
íudom, egy azt fel vitt rokonom kinek adta ott kezében, 's jövő -alka
lommal meg írom Kegyednek; addig is jó volna — Nádaskayt meg 
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kérdeni, mert tán neki adatott, ha Lázi nem volt otthon. — Lázinak 
Honderűjéből is ki sugárzik rósz kedve, mert ugyan csak duzzogó 
komor arczot mutat mindenfelé, csipdes, ránczigál, 's szentséges anathemát 
kiált sok mindenre, mit eddig türöbb lélekkel nézett. 

Grófi árendásunk a múlt héten egy biztatásokkal telyes levelet 
külde Anyámnak, hogy [betoldva:] fia | le jön, 's ki fizet. Félek, hogy 
megint csak biztatás. 

Kegyedet a' hazaszeretet s hazai nyelv missionariussának [betoldva:] 
lehet | mondani. Mióta Kegyed Erdélyt el hagyá, Ujfalviné Déé'sen min-
•den nap órát vészen a' magyar nyelvben. 

Most Kisfaludy Hunyadi Jánosát olvasom. Hunyadi László be 
állott hozzánk legénynek — a' szó telyes értelmében! Ujján fogadott 
legényünk valóban illy nagy nevű — nagyra vitte Isten dolgunkat, 
hogy Királyok szolgálnak minket. Egyszer egy Nagy Sándor nevű is 
lakott nálunk. 

Országgyűlésünkén most választanak; addig már nem járunk fel 
hallgatni, mig valami érdekes vita nem lesz. Eddig elő lágyan ment a' 
tanácskozás. Egy hölgy rokonom be jött volt a' megnyitásra 's tréfából 
kérdé tőlem, mi a' karzaton mit fogunk bele szólni ? — »Fel kiáltunk: 
mondám, Gi gá gá gá! mi mentettük meg a' Capitoliumot!« 

Nekem nincs most költészeti ihletem. A' »Lant« óta el némultam. 
Rettenetesen fordítok — végzem be Aram Jenő ujradolgozását, hogy 
tegyem le nyakamról végképen. 

Szinte el feledém! Sándor Nina Sepsi Sz. Györgyön lakik Hor
váth Albert bátyjánál. Isten Kegyeddel; tán még ide fér l hogy Kegyed
nek hiv tisztelő húga 

Malom Louise. 

Teleki Blankát tisztelem; mi sükere lett Nyilatkozatának ? 

(Külön lapon:) 25-kén. Tegnap küldé el "'nekem gróf Gyulai 
Kegyed gyönyörű költeményét; egész lelkesedéssel olvasám el azt, 's 
nagyon szépnek találtam; 's Urházynak minél előbb át fogom adni. 
•Csak valamit ki ne törölne belőle a' censura — de tán nem rebellis 
eszmének tartható az unió. 

Brassai itt vala: Kegyednek tiszteletét kétszáz procentes kamat
tal küldi vissza; úgy Mike is. Aztán meg tiszteli kegyedet egy megszo
morodott szép özvegy asszony — most nem mondom meg, ki, hogy 
találgassa egy kissé. 

Isten kegyeddel 
Lujz. 

1 E mondat a levél negyedik lapjának legaljára apró betűkkel van 
beszorítva. — R. D. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 31 
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XXVIII. 
Kedves Bácsikám, Kolósvár 9/10 1846. 

Urhazynak át adám Kegyed »Retyezátt [így !] ormán« gyönyörű esz-
ményü költeményét, 's ö igen nagy örömmel futott el vele — a' szó 
telyes értelmében; mert mintha félt volna, hogy vissza kérem, meg sem 
állott azt át olvasni, vagy sokat szólni, hanem ment vele. 

Lázi izenete, hogy küldenem fel könyvét, szeget ütött fejembe, 's 
töstént abban jártam, hogy meg tudhassam, kinek kezébe ment ? 'S meg 
tudám, hogy azon ifjú, ki innen felvitte, Pesten egy idevaló kereskedő
nek adta át, azon meg bízással, hogy m. Horváth Lázár urnák szol
gáltassa kezébe: 's ezen kereskedő úgy hallván a' Vadászkürtnél levő 
portástól, hogy Horváth ott van szállva, a' kijelelt szobához fel mentr 
's egy legényt talált ott, ki azt monda, hogy Horváth urnái szolgál, 
's urasága nincs otthon; 's a' levelet ennél hagyta. Ez Aprilisben 
Sz. György napja tájatt volt. Kérem alásan Kegyedet, ezt Lázival 
közölni; nagyon szégyenleném, ha a könyv el veszett volna; úgy is 
nagyon bosszant az, hogy olly rosszul igazitá megbízásomat az, kivel 
küldém; inkább fel se' vállalta volna, ha nem tudott illy kevésnek is 
meg felelni. 

Mi a' népdalokat illeti, nekem egy csomó székely eredeti népdalt 
Ígértek, mit, mihelyt kezemhez kapom, azonnal Kegyednek fel küldök; 
azon felül, gr. Lázár Kálmán, kinek a' nyáron néhányat le írtam 's át 
adtam volt, meg igérte nekem, hogy az ö gyűjteményét is Kegyednek 
küldi — tehát az én dalaim is egy kis kerüléssel csakugyan Kegyed
hez jutnak — 's az én Bácsikámnak lesz egy rakás ki adni való dala, 
csak mi is megkapjuk az ígérteket. 

Egy igen nevezetes vendégünk vala Kolozsvárit, — a Jassyi [így!] 
volt [törölve: General] porosz Generalconsul, Neugebaur, nagy hirű tudós, 
érdemjelekkel ékített »Geheime Justizrath« ki Erdélyt a' római archeo
lógusok megbízásából utazza meg most római régiségek felkutatása 
végett. Mint Kegyednek tán beszéltem is volt, ezelőtt már leveleztem 
volt ezen úrral, 's most is fel keresett 's a' miben tőlünk némberektől 
kitelt, segítettük búvárkodását, el hivattuk [betoldva:] a' | hasonszenvü 
búvárokat, Mikét, 's. a', t. 's római nyomokra vezettek, összejártunk 
guberniumot, várfalakat, 's. t. e. Innen Hunyad megyébe ment 's gr. 
Gyulai Lajosnak írtam, méltóztatnék egy kis utasítást adni a' régiség 
kereső urnák, 's ő olly szíves volt, legott egy kis ajánló levelet gr. Kun
hoz 's utasításokat küldeni, hói kaphatna legtöbb látni valókat. Ország
gyűlésre is fel vittük Neugebaurt; tolmácsa én voltam, és noha éppen 
akkor valami nevezetes tárgy nem volt szőnyegen, mert szinte csak válasz
tás folyt, nagy érdekkel vette az az előtt fel olvasott representatio 
feletti kis vitatkozást, meg azt, hogy Erdély sok nevezetes embereit itt 
meg ösmerheté. Ö maga igen szabad szellemű gondolkodású; éppen ellen
kezője annak, mivel Lázit vádolják. Igen könnyen megeshetik, hogy a 
télen Pesten fog mulatni, hogy Moldva és Oláhországról irt müvét ott 
ki adja. 
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Földvári György nálunk vala a minap, magát ki menteni azon 
vád alól, hogy Kegyednek fel küldendő régi pénzekről tán fillentett, mert 
úgymond, fel is küldötte már azokat. 

Nagyon biztatnak, hogy pénzünket1 néhány hét alatt megkapjuk; 
de alkalmasint olly későn lesz az mégis, hogy ez idén többé fel nem 
utazhatunk; 's ha csak jószággal nem elégítnek ki, melly aztán újra 
csak később jövedelmezne, tán tavaszai [így f] láthatjuk Kegyedet 
Pesten. 

Isten Kegyeddel! Tán igen nagyok is az embernek követelései, 
azért nem érnek czélt minden kivánatai; az ég megadá nekem, hogy 
valahára láthassam ez évben Kegyedet, 's már most békével kell türnem 
míg újra éldelhetem nyájas, engem olly büszkévé tevő, kitüntető szívé
lyes társolgását. 

A' posta indul, tehát siet Kegyednek tisztelő húga 
Malom Louise. 

Habari, pongyola stylusú levél — bocsánat édes jó Bácsikám ! — 

XXIX. 
Kolósvdrt. 26110 1846. 

Ha ez mind igy megy, 's ez alkalom még soká halasztja indulá
sát, lassankint annyi firkát küldök Kegyednek, hogy el sem győzi olvasni, 
s türelme is ki fárad. De, mivel olly biztos ember, ki ezt viszi, nem 
állhatom hogy egy járást a' Hymfilantra gyűjtött pénz összeget is fel 
ne küldjem, noha egy iv még nincs be küldve, 's pr. Nagy Ferenczne 
által gyűjtött 6 ft. 40 kr. adóinak neveit sem tudom még; azonban, 
kérem alásan Kegyedet, ezen öszveget az illető kezekbe addig ne szol
gáltassa, míg a' lista kiegészítését, 's [törölve: erre nézve] végkérelme
met, hogy már méltóztassék mind együtt át adni, hogy ki is nyomhas
sák az adakozók neveit, fel nem küldém: mit reménylek legfennebb két 
hét alatt meg tehetni; mikor is m. Neugebáuer Úr szándékozik fel 
menni. 

Kegyed, hiszem, gyönyört fog lelni ezen igen felvilágosodott, rop
pant [toldva: bö | esmeretü Úri ember társalgásában, ki a Magyarokat 
rendkívül szereti, mert, úgymond, műveltséget [törölve: is] talál bennöli, 
's még is úgy tapasztalja, hogy eredeti szívességük, becsületességük még 
nem szenvede csonkulást a' pallérozódás miatt. Sokat kérdezösködék a' 
napokban tőlem Erdély három nemzetének jelleme felöl, 's meg jegyez
vén, a' külföld mi keveset, 's azt is mi fonákul tudja honunkról, lel
kemre köté, irjak németül Erdélyről, vagy magyar tudósok munkáiból 
fordítgassak külföldi lapok számára, mert hazám dicsősége nevekednék, 
ha külföldön is helyes fogalmak terjesztetnének felöle. Azonban, kedves 
bátyám, noha gondolom hogy az irás külföldön több anyagi 's szellemi 
hasznot hajt be [törölve: külf.) mint nálunk, ez engem nem veszteget 

1 A kis birtok bérösszegét. — R. D. 
31* 
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meg; 's a mi hazánk dicsőségének terjesztését illeti, okosabb főkre 
bizom, 's meg elégszem ha nagy dicsőség vagy haszon nélkül, vagy 
bár félreértetve, tehetek bármi keveset saját irodalmunkra nézve, ha 
lesz tehetségem benne valaha; hasztalan életet semmi esetre sem kivá-
nok folytatni, 's ha az ég meg nem adá nekem hogy házi körben boldo
gíthassak, ha a' fátum minden gyöngédebb viszonynak ezután is ellene 
lesz, csak azon imádkozom az Égnek, hogy saját elszóródásomért is 
mindig munkálva, tehetségeimet mindig jóra fordíthassam, 's vagy nyil
vánított jó elvekkel használhassak, vagy valaha képes legyek, mint 
Teleky Blanka, a' köznevelésre üdvösen be hatni. Bár neki is sikerülne 
nemes szándéka, ha már erre határozta magát! — Ez legtitkosb törek
vésem, gondolkodásom; az emberek néha túlságos buzgólkodásnak ítélik 
az efféle elveket — Kegyed baráti szíve előtt ki tárám — lelkiösme-
rete szerint ítélje meg, hibás-é ? rosz-é ? Az én lelkiösmeretem nem vádol: gyö
nyört, csupa önző boldogságot soha sem tudtam hajhászni; 's csak az 
egy tudna egészen boldogitni, ha körülem mindenki boldog volna, bárha 
enérdekeim feláldozásával történnék is. —• De nem untatom Kegyedet 
tovább e' leányi ábrándaimmal, hanem lelkem mélyéből mondom: Isten 
kegyeddel; szeresse tisztelő húgát 

Malom Louiset. 

A' pénzösszeg, mit fel küldek, 55 pengő forint. Kérem alásan 
Kegyedet, legközelebbi alkalommal, postanapon, ha lehet néhány szóval 
meg nyugtatni engem a' felöl, hogy kapta Kegyed a' pénzt, és minden 
küldött irataimat. 

Ennyi alkalmatlankodásért megbocsáthat-e Kegyed? 

XXX. 
Kolozsvár 24110. 1846. 

Mert mindjárt nem válaszoltam Kegyednek f. hó 5-kén költ ked
ves levelére, most mentségül egy pár óriási tömött levelet küldök az én 
Bácsikámnak, hogy lássa, hogy csak azért késtem válaszommal, hogy 
annál többet írhassak e' jó alkalomtól [így!] Már csak legyen Kegyed
nek türelme, húgocskája firkáját végig olvasni, 's ha Kegyedet holmi 
fontosb dolgaitol el tartoztatá, pirongassa meg jól érette. — Mielőtt 
jelen tárgyakra mennék át, itt válaszom a Kegyed által kitűzőitekre: 

Szerény Izórámat mind várom, hogy Frankenburg pártfogásából 
világ elébe vezetessék [így!], de szegény falusi libácskát látom, még 
vonakodik a' közönség szemléjének kitenni; ha pedig ez utánra is csak 
biztatni akar, jobb volna egyszerre meg vallani, hogy [betoldva:] 
müvem ] semmit sem ér; így legalább tudnám, hányadán vagyok. 

A' »Reczézet x ormán« című költeménybe szúrandó sorokra nézve 
véleményem az, hogy ez egy: 

1 A szó csak így olvasható, talán csak nem a XXVIII. levélben már emii
tett >Retyezát ormán« című vers címe ez sokszoros tollhibáktól eltorzultan. R. D 
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»Vedd az Oláhot, mint a Magyart magadhoz«, 
emelné a hatást,de az ajánlott négy utósó csökkentené; ragaszték nem 
kell több az, Ízlésem szerint, igen hatásos epigrammaticai fordulatú két 
utolsó sornak. Azonban ha Kegyed parancsolja, csakugyan oda tehetjük. 

Gr. B. Gergely bíztat, hogy ki fizet, 's mint mondják, abban is 
[betoldva:] jár ] , hogy pénzt csináljon össze, de már az idén bajosan 
juthatunk mégis Pestre fel; noha az országgyűléstől mehetnék, mert ott 
is meg tudhatnám miként foly, 's mik eredményei; ha pedig itt mara
dok, szokásom szerint gyakran meg látogatom a' gyűléseket. Már gya
núba is vettek, hogy országgyűlési naplót viszek; min jó izüt nevettem. 

Magyari képeket nem adott eddig — mert igen meleg volt; tisz
tán nem értem miért hogy hőségben köre nyomni ne lehetne; tán az 
ihletett festői tűz nem fér össze a természet hevével. 

0 Sphynx! ó Oedipus! Kegyed ugyan gyorsan ki találá ki a' szép 
özvegy aszszony; németes nevét úgy hiszem egy ideig még meg tartandja; 
mostani független élete több kellemmel hat rá, hogy sem egy hamar 
mással fel cserélni kívánná újra. 

Kővári Józsát nem ösmerem; egy beszélyét egyszer el [törölve : 
nem] akarám olvasni, de néhány sornál tovább nem mehetek rajta. Töb
bektől kérdezősködém jelleméről; egyik azt monda: »Prókátornak szüle
tett, poéta lett«; a' másik azt, hogy: »Költőnek képzeli magát 's a' 
mi több, azt hiszi, költeményeiből meg élhet« ; egy hai\madik pedig, 
éppen mindenkép hóbortosnak nyilatkozá. Mint Bodor Lajos ö is egy 
jövő századnak ír — már ezekből vonjon ki Kegyed Ítéletet róla. 

És már most, noha Kegyed meg inte, ne fordítsak: ez egy fordí
tott művemet Aram Jenőt — már ha meg van — noha szót akarok fogadni, 
's eredetieket dolgozni, mihez éppen vágyat is érzek — ez Áramot sze
retném már elhelyeztetni, hogy ne csak fiókomban csücsüljön, mivel hogy 
igen kevés hián másodszor is merőben át dolgoztam. Egy mutatványt 
küldök belőle ide zárva, mit kérem alásan, adjon által Kegyed Horváth 
Lázinak, azon kérésemmai, hogy Honderűjében közölje. Neki magának 
írtam volna, de nem tudom, jelenleg Pesten van-e, 's ne hogy levelem 
újra el veszszen, Kegyedhez utasítom, 's [betoldva:] Kegyednek | gyűj
töm meg baját alkalmatlanságaimmal. Egy [betoldva:] más | mutatvány 
Aramból a' Pesti Divatlaphoz is megy fel — annak más közönsége van 
— hogy lássuk, az is miként veszi, — az Életképek ugy tudom, fordí
tást nem vesznek fel. 

Aztán Kegyednek küldöm fel a' dalt, mit enyémek közül inkább 
kedvelt Kegyed; újra dolgoztam azt, 's ha így megnyeri Kegyed hely
benhagyását, fel hatalmazom, csináljon vele, a mit tetszik, nem bánom, 
ha Lázinak is adja a' Honderű számára köszönetül, ha mutatványomat 
kiadja. — Urházy Uniójában »Kérelem« című versecském, meg egy 
erkölcsi képecske »a' virág 's folyó« 's tán egy kis humoristicai verse
zet »egy költőnő viszályai« — fognak meg jelenni. De aligha uj évre 
készen lesz a' zsebkönyv; szerkesztése bajos, mert minden igért dolgoza
tok nincsenek még beküldve, sok beküldöttet pedig vagy nem használ
hatni, vagy újra kell alkotni, mint mondjak. Azonban gr. Teleky Domo-
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kos, ('s több) 's több illy hiteles nevű egyénektől vannak már munkái, 's csak 
lesz valami belőle. 

A' másik ide mellékelt csomóhoz nem kell commentár; még van
nak székely népdalaim ígéretben, mihelyt meg kapom, fel küldöm 
Kegyednek. 

Szinte feledém egy bűnömet meg vallani — fordítottam biz' én 
újra — még pedig németre! Bácsikám mereszti szemét, burnót szelencé
jéből mérgesen szippant, levelemet eldobni, hajdani svábságom ujabbi svá-
boskodása ellen anathémát mondani kész — oh kegyelem, szívélyes 
Bácsikám! ne törjen pálczát szegény fejem fölött, mig ki nem hall-
gata — — »Lássuk tehát, mit hozhatni fel, illy rémítő gonoszság 
mentségére!« — Hát, utóbbi, postán, ment levelemben Írtam Kegyednek 
Neugebaurról, nemde? Az 1831 évi Társalkodóban volt egy czikk Torma 
Józseftől, holmi B. Szolnok megyében, Ilosván, találtató római régiségek 
[törölve: et illető; javítva:J-röl, emlékkövekről; 's az emiitett úr kért, 
forditnám le azt neki, mert egy szót sem ért magyarul; Erdélyt, 's a' 
benne levő nevezetességeket pedig nagyon szereti — 's hazám dicső
ségeért meg tettem. Ki vagyok-e mentve? Hibáztam-e? »Hugóm — te 
nem vagy rósz gyermek, — meg bocsátok neked«. Köszönöm, kedves 
Bácsikám, hogy olly j ó ! 

A' zongorahös, Liszt, nem soká érkezendő; alig várom öt hall
hatni. Színházunk a télen tán nem is lesz; részemről nem nagy búm, 
mert itthon is eltelik időm. Déryné Pesten van: valljon igaz, hogy szer
ződött tag ? A derék színésznő, kit első magyar énekesnőnek mondhatni, 
meg érdemelné, hogy agg korára biztos elhelyeztetése legyen. 

Isten Kegyeddel: vagy egy sorral kérem alásan nyugtasson meg 
arról, hogy e' levelet záradékaival együtt kapta. Tartsa meg szíves
ségében tisztelő húgát 

Malom Louiset. 

XXXI. 
Kolósvárt. Nov. 9-kén. 1846. 

Kedves Bátyám, 
Mivel a' mai Honderűből látom hogy Lázi is fel szólítja a' Hymfi-

lantra gyűjtött [így fj hölgyeket a' pénz és névsor felküldésére, a' Woi-
ticz által küldött pénz és félszeges lista után sietek kegyednek a' nevek 
kiegészítését meg küldeni — alkalmat sem várva, postán; és kérem 
alásan méltóztassék ezt a' névsorba iktatni, 's az illető helyre át adni, 
mert több nálam nem fog gyűlni. 

Urházy még nem adá gyűjtött munkáit censura alá, sőt zseb
könyve még egészen szerkesztve sincs; bajosan hiszem hogy ujj [így!] 
évre meg jelenhessék, tán tavasz felé lesz valami belőle, pedig akkor 
nem éppen illő megjelenő ideje. 

Örömmel olvastam az Életképekben Frankenburg nyilatkozatát 
»Izórá«-ra nézve; Kegyedként igazításaira én is rá mondom: »Isten 
neki« ; 's ha a' másik novellát nem tartja czélszerunek, adja vissza 's 
én inkább mást, telhetőleg jobb irányút küldök helyébe. 
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Lazi fel vette-e küldött mutatványomat ? Éppen ma vég
zem el Eugene Áramot, 's örömömben fel sóhajtottam, hogy e' hosszas 
forditgatást le ráztam nyakamról; nem csak kötelesség érzetből, hanem 
merő ellenszenvből sem kezdenék több fordításhoz. 

Szabó Pál aljas tettét itt is mindenki sajnálkozással vette. Én azt 
mondom, kedves Bátyám, hála az égnek, hogy ritka illy rósz jellemű 
köztünk ! 

A' nagy Lisztet naponként, söt óránként várjuk ide; sokan gyűl
nek be őt hallhatni; benn van gr. Rindsmaulné is gr. Lázár Józsefnével, 
's ennek Eszter nevű kedves leányával; ök sürgető levelemre jöttek be, 
•és nagyon sajnálnám ha történet vagy művészi [betoldva:] lisztes | sze
szély miatt vissza kellene térniök, a' nélkül hogy Liszt csak el is 
jött volna. 

Kegyednek, mint utósó levelében irá, most számos dolgai lesznek, 
a én mégis várok egy pár rendet részint megnyugtatásomul, hogy Kegyed 
kapta paketáimat, leginkább pedig azért, hogy az ember mindig jót szeret 
várni, 's Kegyed sorai engem csalhatlanul fel viditnak mindig egész napra. 

Egy verset irtam a' napokban: »Isten irodája« ; Mikének ma meg 
mutatám, 's azt monda, ennél jobbat nem irtam még; majd egyszer fel 
küldöm Kegyednek. 

S mi kicsiny indok heviti sokszor az embert mintha lelke lőgya-
pott [így!] volna, mit nem csak szikra, mint a puskaport, hanem egy 
jó ütés is meg gyújt — e' költeményke abból keletkezett, hogy Petőfi
nek egy kéziratban levő versének czímét: »Isten csodája!« vétségből így 
•olvasám: Isten irodája 's ha igazán jó talál lenni. Isten csodája lesz 
Isten irodája is — tőlem! 

Isten Kegyeddel, jó kis Bácsikám; ha annyi alkalmatlankodásom 
után is meg bocsát Kegyed, igazán csak irántami szeretetének tulaj
donithatni, mit érdemelni törekszik 

tisztelő húga 
Malom Louise. 

XXXII. 
Kolósvár. 14-dik Nov. 1846. 

Tegnap kapám Kegyednek e' hó 4-kén írt levelét, 's ma már 
megy válaszom, mellynek vivője Mltgs Neugebaur úr, kit Kegyed, jó 
Bácsikám, már előbbi leveleimből ösmer. 

Eddig kapta lesz Kegyed ma egy hete postával küldött levelemet 
az ív pótlékával együtt. 

Az igért székely nép dalokat még sem én, sem Lázár Kálmán 
kezünkhez nem kaptuk, ezért csak később küldhetjük. 

Hogy Lázár Kálmán, ki ? A Cancellariusnak közel rokona; alsó 
Fejér megye néhai főispánja, Gr. Lázár Benedek fia; igen jó reményű 
eszes ifjú; I jogász; gyakran jő hozzánk; igen helyes, értelmes maga-

1 nem gőgös mágnás féle — [Malom Lujza *) alatti betoldása]. 
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viseletű; kezdő iró, velem gyakran közli működéseit, melyekből józarr 
eszű talentum látszik fejlődni. Olvasám neki Kegyed leveléből az őt 
illető sorokat, s töprenkedett, hogy Kegyedhez tán nem elég tisztelettel 
viseltetett aláírásában: »Éppen egy ifjú embernek írtam volt, 's egy 
huzamban Döbrentei ur levelét is megírva, neki is, noha nagyobb úr, 
mint én, csak úgy iram alá: polgártársa.1 írja meg neki, hogy Lázár 
Kálmán égy bárdolatlan fiú, ki tisztességes embernek még egy levelet 
sem tud illőn irni«. 

Nem tudom, levelem érkezik-é előbb Kegyedhez, vagy Köváry Józsa 
müvei. Nagyon meg valék lépetve a' napokban — két nagy csomó ver
sét ide hozza, Kegyednek írt levelével együtt hogy nézzem át — 48 
óra alatt — és mondjak ítéletet róluk. Felséges Döbrentey Bácsi! én-, 
úgy tekintem magamat, mint Kegyed ministerét — mert aligha engem< 
illy szerencse ér, ha nem gondolják, hogy Kegyeddeli baráti viszonyom
nál fogva [törölve: nem] tehetek egy [betoldva:] jó | szót némellyek 
ügyében! Tehát, hallja Felséges Döbrentei Bácsi, ministere mit ad elő; 
A' verseken kapva kaptam, mert rég hallottam volt rólok, de gyarló 
együgyű ember — vagyis asszonyi állat létemre — nem tudtam huszad 
részét is meg olvasni —• érteni ? azt még kevesbbé, mert nem születtem 
oly boldog csillagzat alatt, hogy olly luminatiós fejem legyen, Köváry 
jövő emberkor értelméhez szabott költeményei szellemébe hathatnom. 
Azonban néhány megjegyzést csak tevék — szerényen tudtára adám,. 
hogy én nem értem, de enyémnél világosb elme tán át értheti — néhány 
hibát tüzek ki, néhány kitétel változtatását javasiám — 's egy leg
bolondabb vers legutósó soráról, melly ugy hangzik: »Kár volna meg 
nem érteni« ; azt jegyzem meg, hogy e' sor legyen itélet az egész felett l 
És — ki hinné, Bácsikám ? a' mint tegnap estve át vévé az iratokat 
tőlem, jegyzeteimet az utczán a' legelső lámpa világánál elolvasá, 's 
igen boldog volt! Ezt meg tudám Lázár K.-tól, ki vele találkozván, 
azután hozzánk jött. Azonban tisztelet, becsület, de igazság is; néhány 
jó gondolata van, néhány darab verse, ki tisztogatva, igen tűrhető, sőt 
csinos lenne; de annyi zavar ömlik el sorain, 's ö úgy hiszi, hogy a' 
mind magasztos hogy egy felől Kegyedet nem akarnám megfosztani egy 
kis nevetéstől, más felől öt sem akarnám meg bántani azzal, hogy 
[betoldva:] tanácsoljam | ne küldje fel verseit, mi egyetlen boldog álma 
látszik lenni. Ha Kegyed sajnálja drága idejét, nincs miért sorba vegye 
e' verseket; akár hói nyit belé, példányát találhatja a' többinek : ollya-
nok e Dérvirágok, 's Reménybimbók, mint a' szerencse könyvecske, mellybe 
akár hói beleszúrhatni gombostűvel, s mindenütt szerencsére bukkan
hatni. Azonban, ki tudja ? hátha valóban jobbak, mint miknek én sejdí
tem, 's hátha csakugyan én nem vagyok képes megérthetni. 

Egy dáma izenetét kell még Kegyednek meg irnom — gr. Lázár 
Józsefné — született Pécsy — tiszteli Kegyedet, 's igen szívesen emlék
szik a' Kegyeddel töltött időre Pesten és tán Borszéken. — Ha Kegyed 
viszont akar neki valamit izenni, gr. Rindsmaulné által lesz módom tud-

\ 
1 's a levelet sietve kelletvén el küldeni, újra nem írhattam. U. a. 
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tára adni; különben is újra be jönek, ha Liszt valahára megérkezik. 
Tán Lazika is el jö vele, mit szeretnék, mert Lazikaval igen örömest 
társalgók. 

A.' Kukli prédikacziók forditások angolból — legalább úgy hal-
Iám — Brassait rég nem láttam. — Isten Kegyeddel. , 

Tisztelő húga, 
Malom Louise. 

XXXIII. 
Kolozsvár. Dec. 4-kén. 1846. 

Kedves Bátyám, 
Nem teszek úgy, mint a Besztercei [így.1] szász követ, ki egy 

barátjának levelet írván, utánirásban engedelmet kért, hogy Schlafrock-
ban tévé — én is pongyolában irom ezt, de honi, székely szőtt pongyo
lában, 's ez tudom Kegyed előtt kedvesebb mintha párizsi kelmében, brüs-
seli csipkével tisztelkedném, — nemde ? 

A' gr Nemes emberétől küldött más csomót Kegyed picziny leve
lével tegnap előtt kapám. Neugebaur tehát meg tévé látogatását Bácsi-
kámnál; köszönöm alásan, hogy Kubinyinak ajánlotta Kegyed — ha 
csakugyan csekély szavam tett valamit ügyében. 

'S Kegyed a' kis követet nem akarja tovább tartani ? Furcsa 
ember is az a' Magyari; meg tudván, hogy Liszt Ferencz itt van, hozzá 
ment, 's a' Fejedelmek képeit meg vitte neki; jobb zsebéből egy más 
képet vett ki, 's azt is oda adta, aztán bal zsebéből, magyarkája szár
nyaiból is, innen is, tul is; 's rendre mind a' kezébe nyomva Lisztnek, 
monda: ,,2Iitd>, Ctud)" az egyetlen szó, mit németül tudott: Liszt aztán 
látván, hogy miféle ember, meg ajándékozta öt egy ingyen bemeneti 
jegyei [így!]. 

És már most irjak Kegyednek Lisztről — Lisztről, ki most epo-
chát csinál Kolozsvárnak, ki minden beszédtárgyat, minden elmét el fog
lal ; kiért ebédek, estvélyek, a' legmagosb [így!] körökben, fáklyás 
zenék, versezetek, tisztelgések, 's t. e. folyton folynak. Két hét alatt 
már 3 hangversenyt adott. Vasárnap a' negyedik lesz. Redouteterem, 
színház, mindig tömve mikor játszik. Igazi nagy művész. — Rám, ki a han-
gászatot olly szenvedélyesen szeretem, 's illy tökélyt el szigetelt kis 
honunkban soha sem tapasztalhattam, játékának első hatása ollyan volt, 
mint a' vihar; el ámultam, le voltam verve, úgy el fáradtam, mint ha 
messze, messze jártam volna; nem tudtam, mit szólni, sőt alig lélek-
zettem. Másodszor már gyönyörrel élveztem hallását s harmadszor is ; 
s valahányszor még hallanám, mindig el ragadna; 's haragszom azokra, 
kik hibákat szeretnek fürkészni olly valamiben, minek nagyszerűsége 
minden aprólékosságot túl nyom; egyiknek nem tetszik haja állása, 
másik torzképeket lát lelkesedésében — harmadik — már müértö ! — 
rósz hangokat akart észre venni merész öszhangzataiban [így!] — 's 
azonban az egész közönség mintegy villanyhatással lelkesül hallására, 
tombol, riadoz, szinte eszét veszti — 's a fitymálok hangja úgy el vész, 
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mint szúnyogdongás egy zuhatag robajánál. Nem is képzelem, hogy a' 
lelkesedés kimutatásában lehetne valami túlságos.; bármi felcsigazottnak 
látszó tett sem mutatja az érzet valódi nagyságát, és csak érzéketlen 
nézheti azt túlságosnak, mi az érzés kicsapongó hevéből ered. — Azon
ban a' nyugodt, józan észnek is meg vannak a' maga igazságai; 's noha 
Lisztet hallhatnom egy egészen meg lepő, ujj, nagy élvezetem, jó lesz, 
ha nem marad itt nagyon soká, mert az erszény nagyon csonkulást 
szenved miatta. Ide zárva egy verset küldek, melly tegnap estve a' 
színházban hullt le a' paradicsomból. 

Ámde, ha mi magyarok egészen tűzben vagyunk Lisztért, merő 
pezderkedett csípösséggel vannak ellene — a' szászok. Liszt előbb Sze-
benbe ment volt, 's ott adott egy hangversenyt, melyhez magyar hirde
tést és magyar be meneti jegyeket adott ki ; concertje végén a' szászok 
kiabálták: „©rífölűg!" 's néhány jelen levő magyar »Rákocyt!« [így!] 
Ts ö a' Rákoczyra gyújtott rá. Volt és van ezért dolog. Néhány szász-
szebeni követ Schmidt legelöl — piszszegetni kezdett; másnap a' sze-
beni zeneegylet követséget küldött Liszthez, engedelmet kérni — mert 
•csak political ellenszenvből történt ez illetlenség; 's kérték adjon még 
•egy hangversenyt, 's biztosítják 600 p. fr. jövedelemről. 0 meg szára
zon azt felelte »egyszer is elég volt arra — hogy meg bánja, hogy 
Szebenben valaha játszott!« A' hirlapvilág is fel támadt. 

8-kán 

Ennek elősorolásába nem akarok ereszkedni, elég, hogy Liszt Sze-
ben felé a Veres tornyon át Bukarestbe mentében nem fog több hang
versenyt adni Szebenben, hanem igenis Enyeden; [törölve: Éppen] és 
a ' követ urnák, ki olly nagy műértő, és magyar gyűlölő ide visszajöve-
telére majd egy nagyszerű macska zene van elökészülöben, mihez én is 
ajánlottam egy nagy kongó mozsarat. — 

Milly örömem volt tegnap, kedves Bácsikám! Brassai — ez a' 
derék ember — ide hozta hozzánk Lisztet! Mintegy órát volt itt, 's 
nagy élvezetem volt szellemdús társalgásában; elmenetelekor sajnálkozá
sát nyilvánította hogy olly későn ösmerkedett meg velünk, 's igérte, 
bogy ha még — tán tavaszai [így!] — vissza jő, majd többet fog 
hozzánk jöni. Ma el ment Kolozsvárról nagyhirü hazánkfia;1 s én 
•dicsőítem az 1846-dik, mert oly nevezetes nagyhirü egyéneket hozott 
házunkhoz, minő egy Döbrentei, Neugebaur, Liszt, meg más kisebb fénye
ket is, minők Károlyi, Henri, Székely Imre, 's. a', t.; megösmerkedém 
«ez évben a' kedves Teleky családdal; láttam Boscót. Szóval, rám nézve 
nevezetes év, noha olly rósz kedvel [így!] kezdettem volt meg, hogy 
azt gondolám, minden jónak vége. 

Urházy előfizetési íveket adott ki az Unióra. Kovács István harag
szik, hogy nevét mért tévé oda, mikor ö nem ad munkát be. 

1 Miután itt 4 hangversenyt adott zsúfolt teremben 's színházban 
/Malom L. *) alatti betoldása.] 



ADATTÁR 491 

Frankenburg ugyancsak meg húzza az ember türelmét — mintha 
gummi elasticum volna; Lázi sem mond-e semmit mutatványomról ? 
A' Pesti Divatlap nem fogadta el oda küldött mutatványomat — sze
gény megvettetett firkásznő, már ha mind így, csak úgy teszek, mint 
Köváry, Bodor Lajos, et comp, 's a' jövő századnak kezdek irni, 's 
pereat-ot mondok a' hálátlan mostani emberfajnak. 

Isten Kegyeddel, Kedves Bátyám; még most látom beh hosszút 
írtam — de ha az én jó bácsikámnak kezdek irni meg szünhetek-e 
hamar ? Kegyednek 

tisztelő húga 
Malom Louise. 

XXXIV. 

(Döbrentey jegyzete:) Vettem január 7-d. 

Kedves Bátyám! Kolozsvárt. 3jl 1847. 
Nem hiában mondotta pr. Brassai itt ó esztendő estvéjén hogy 

nem szereti az uj évet, mert Pénteken kezdődik: én nevettem a' nem 
babonás tanár előítéletes állítását, 's ím a' történetek meg büntetének 
vigságomért — ez ujj [így!] évben többet sírtam már mint kaczagtam. 
Ujj év napján korán reggel azon szomorú hírrel lármáztak fel, hogy 
háziasszonyunk, dr Judenhofferné, ki már néhány napig beteg volt, mind
járt meg hal; mire fel mentünk, igazán azt hittük, csak pillanatokat élj: 
a' püspök oda jött 's meg gyónt neki, testált, szóval, egészen el készült 
a' halálra; mégis jobban lett, de életéhez most sincs semmi remény. 

E' barátnénkérti bánatunkon kívül házi kedvetlenségeink cselédek 
miatt, árendásunk máig sem fizetése, 's t. e. minden egybe gyűlt az ujj 
évet merőben el kedvetlenitni; 's a' háztol ki menni sem vágyva, tollat 
fogék jó Bácsikámnak irni, hogy ezzel könnyebbítsem lelkemet; Kegyed 
pedig meg bocsát, reménylem, ha most a' szokottnál is unalmasabb 
leszek. 

Ma egy hete olvasám az Életképekben — saját levelemet, más 
nap mindjárt egy humoristicai jeremiádot akartam Kegyedhez utasitni, 
melly azzal kezdődött volna: »így irjon az ember irodalmi embereknek, 
hogy bizodalmával így vissza éljenek, így pletykáljanak, 's a' t.« de 
közbe jött a kedvetlenség, [betoldva:] el múlt kedvem tréfálni | 's időm 
sem volt most irni. Azonban mondhatom, örvendem hogy e' móddal 
ment nyilvánosság elébe levelem egy része; az igazat meg vallva, szinte 
óhajtottam is, noha soraimat elég méltóknak nem hittem, 's ezért nem 
is kértem kinyomtatásukat, de minthogy Kegyedék erre méltatták, és 
mégis senki sem gyanítja ki irta, igen jól történt; esmerőseim közül itt 
csak Mike találta ki hogy én vagyok, szerzője, mert, úgymond, style-
met akárhol is meg ősmerné; aztán neki is csak úgy vallottam meg, 
hogy másnak ki ne fecsegje, mit meg is igért. 

Lázi paczkázik velem; még egy szóra bár privát levélkében sem 
méltat mutatványomra nézve; a' verset, mit neki szántam volt; inkább 
adja Kegyed Frankenburgnak, ha fel veszi. 
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Kiss Lajos a régi imakönyvet, minthogy itt nem igen van, ki 
jól le másolja, mint monda, fel küldi majd Pestre, hogy ott másolják le, 
mivelhogy ott tán többen értenek hozzá. 

Isten Kegyeddel. Az ég úra árassza Kegyedre minden áldásait, 's 
tartsa meg számomra becses barátságát, szeretetet. Az ujj [így!] évben 
is és mindenkor tisztelő barátnéja 

Malom Louise. 
[Külső czimzés:] 

Méltóságos Döbrentei Gábor Urnák 
Pesten át Budán. 
[Postai bélyegzései:] Clausenburg 3. Jan. 847. — Ofen 7. Jäner. 
[Pecsét:] Kék viaszban finoman metszett férfi-képmás. 

— — — — Itt megszakad a kedves levelek sora s Malom 
Lujzáról nincs egyéb semmi gyűjteményemben, kivéve azon egy adatot, 
melyet Döbrentey Gábornak Döbrentey Antalhoz 1859. deczember 11-én 
írt levelében talál az olvasó.1 

Azon kéziratcsomó azonban, mely Malom Lujzának Döbrenteyhez 
irt levelezését tartalmazza, tartalmaz még egy előttem ismeretlen- kéztől 
eredő feljegyzést Lujza sírjáról. Álljon itt e feljegyzés szórói-szóra: 

Déésen az evang. reformátusok »nagy temető« nevű sírkertjé
ben egy sírbolt emelkedik, mely homlokzatának felső részén egy ép 
s egy széttört lant darabjai láthatók. Valamivel alább az írónő utol
jára írott »Vágyaim« czímű költeményéből a következő sorok van
nak bevésve: 

»Le a kínok világából, földbe, sírba vágyom én, 
Hol felettem rózsák nyílva, nyugodjam a csend ölén. 
Onnan ismét fel, magasra, dicső menybe vágyom én 
Mert a menyet itt a földön soha föl nem lelhetem«. 

E néhány sorban is reá ismerhetni a mély érzelmű, kedélyes, 
de szerencsétlen írónőre, kinek szelid lelkület, szende igénytelenség, 
gyöngéd társalgás, párulva meleg honszeretettel s ritka műveltséggel, 
voltak főjellemvonásai. 

A mint a kifejlődés korát elérte, folytonosan a tudomány, iro
dalom és művészet körüli búvárkodásban tölte napjait. — 

Bővebb ismertetését lásd »Budapesti Viszhang« 1852. év 499. 1. 
Pataky Ferencztől. 

[Iránnal:] szül 1824 

1 Lásd : Irodalomtörténeti Közieménvek. X. évf. 376. old. R. D. 

Közli: REXA DEZSŐ. 


