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Elrakó sgatás az útra. 

1° A kés kutya — Batori pohár [?] — és Ezüst kulacs — Hut-
schachtelben. 

2° A hátulsó párnazsákba — vannak az irás paquettek. 
-3° Hátulsó kocsi ládában — a' Csobámzi* és Sz-ügy: 2 paquett. 
4° A virágos portfeullebe van — az írói viszonyok csomó s ez a 

kocsi ládába. 
-5° A zöld portfeulle — az album 's a' sárga portfeulle — a Hut-

schachtelbe. 
•6° A Veselényi comissioi —• az iró köny — Kemény Zsiga és Farkas 

L [?] Regényei — a' zöld posztó táskába. 
7° A Wesselényi öz fogai — a Harbeitliban. 
S° A szurdoki ora kolcsak az iró asztal felső fiókjában. 
•9° A' többi kulcsok a secretair kis rejtett felső fiókjában. 

VISKI KÁROLY DR. 

KAZINCZY FERENCZ KÉT ISMERETLEN LEVELE.1 

Nagy Méltóságú Gróf, Udvari Cancellarius és Fő-Ispán, 

Kegyelmes Uram! 

Tegnap múlt eggy holnapja hogy Erdélyi Útamból hazaérkeztem. 
Jíem lévén soha tovább azon a' földön Zsibónál és Krasznánál, azt én 
most láttam először. Utamat most írom, hogy nyomtatásban kiadhassam; 
mert mi Magyar-országi Magyarok, hozzá szokván hogy csak arra jár
junk, a' merre a* Nap nekünk nem felkél, hanem lenyugszik, az Erdélyi 
Magyarokat 's azoknak lakó-földjét épen nem ismerjük. Három teljes 
holnapot tölték ezen útamban, Junius Ildikén mentem el, 's septbr. 
lOdikén jöttem haza. Láttam Kolozsvárt, Vásárhelyt, Szebent, Dévát, 
Lúgost, a' Bánátban, Károlyvárat, Enyedet, Kolozsvárat ismét, Zsibót és 
Hadadot. 

Az Excellentziád Szabó Andrása nagy nyájassággal látata velem 
mindent, a' minek megnézéséhez időm volt; a' Classicusokon kívül nagy 
;gyönyörűséggel forgattam Piranesinek köteteit 's a' Museum Pio-Clementíi 
numot. Most várom bővebb tudósításait, hogy arról a' kincsről, mellynek 
gondviselését Excellentziád reá-bízta, méltóképen szólhassak. Kérem 
Excellentziádat alázatosan, méltóztassék mondásomat egyébre ne magya
rázni, mint a' micsoda, ha azt állítom, hogy annak a' ki oda lép 's az 
álmélkodás által öszve rázattatik, valóságos jótétemény ottan lelni az 
Excellentziád nem csak igen igen szépen, hanem igen jól eltalálva festett 

1 Gróf Teleki Sámuelhez intézve. Eredetijük a marosvásárhelyi Telek-
könyvtárban. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XX. 7 



98 ADATTÁR 

képét is, és a' bronz büsztőt. Prof. Szabó András úr meg nem tudta 
mondani a' Festő nevét, 's a' festés esztendejét, úgy hogy az eránt 
kénytelen vagyok Excellentziádnál magánál könyörgeni a tudósításért. 

Prof, Kovásznai Úrnak Ajánló Levele, Deák orátióji előtt, velem 
sokat tudat, a' mit a' Bibliotheca felől szóllván, használhatok. De mégis 
szeretném tudni, mikor kezde Excellentziád' könyvek' gyűjtéséhez, és nem 
volt e már valamelly ősi Gyűjteménye, mellyet csak szaporítani kellett-

Ugyan e' könyörgést tenném az eránt, hogy méltóztatnék velem 
tudatni, melly Tudós Társaságok tisztelték-meg Excellentziádat Diplo
májukkal ? 

Minekelőtte Munkám nyomtattatni fog, én az Excellentziádat illető-
szakaszt bátorkodni fogok Excellentziadnak elébe terjeszteni, hogy hibás 
híreket ne terjesszek-el. 

A' Bruckenthali Gyűjtemények köztt inkább vala gondom a' 
Képekre, mint a Könyvekre, mert a' könyveké nem sok az Excellentziá-
déihoz képest, de a' képeké temérdek sok. 

Eggy értelemben vagyok Choiseul-Gouffier-val, ki kijővén innen,. 
Báró Naláczi Istvánhoz fordult e' szóval- On pourroit former un joli 
petit Cabinet de tout cela. Még nem tudtam, hogy a' franczia Követ ezt 
ítélte, 's az én ítéletem épen ez vala. Temérdek sok rossz, sőt közép
szerű darab köztt találni benne jókat is. Az én szemem eggy Szent 
Sebestyént választa ki, 's a' Gondviselők arról keveset tartottak, 's csak 
a' nagy Szent Hieronymust magasztalták; 's mint örültem midőn Lúgo
son Ő Excjától az Özvegy B. Bruckenthalnétól haliám, hogy az én 
Sebestyénem felől a' Báróné is azt tartá, a* mit én. 

A' Károlyvári Bthecának nagy kincsei vannak, kivált a' Magyar 
dolgokra 's az Incunabulákban. Mártonfi Püspök ezek közzűl ajándékban 
adá Maximilián Herczegünknek a' Lívius első kiadását. A' Homér Flo
rentini kiadása 1488 két kötetben nem csak ép, hanem egészen tiszta 
is, minden mocsok és szenny nélkül. A' Kézírások közzűl leginkább 
írígylettem azon XVI. kötet foliót, mellyben Card. Pázmánynak Levelei 
állanak a' Királyokhoz 's Erdélyi Fejedelmekhez. Azokban eggy hellytt 
rendes van. 

Az Enyedi Collegium Bthcájában, nevezetesen a' Benkő József 
Gyűjteményében, 214 Origin. Leveleit leltem a' Fejedelmeknek Teleki 
Mihályhoz. Benkő az vagy kikérte 's nála felejtetett, vagy ellopta, mint 
néha a' Tudósok szoktak. — Excellentziád előtt talán nincs még tudva, 
hogy Tordosi Prédikátor Sípos Pál Septemb. 15d. megholt, semmi.ren
delést nem tévén sorsához képest igen gazdag vagyonjáról. 

Ezek voltak azok, Kegyelmes Uram, a' mellyeket Excellentziadnak 
bejelenteni bátorkodtam. Alázatosan esedezem kérdéseimre óhajtott fele
letéért, 's nagy kegyelmeibe alázatosan ajánlva maradok elhalhatatlan 
tisztelettel 

Excellentziadnak 
Széphalom, Tokaj mellett alázatos szolgája 

Octób. l l d . 1816. Kazinczy Ferencz. 
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Megengedi Excellentziá'd, hogy Prof. Kézy Urnák eggy épen most, 
midőn a' Posta már índúl, érkezett Nyomtatását ide tegyem. 

Nem tudtam semmit a' felől, hogy az engemet illető Versezet is 
ide lesz nyomtatva; de én neki szebb munkáját ennél nem ismerem. 
Egészen benne vagyon a' Virgil lelke. 

II. 

Nagy Méltóságú Gróf, Cancellarius és Fő-Ispan, Kegyelmes 
Uram ! 

Én Erdélyi Utazásom leírásával kevés napok alatt végre készen 
leszek; eddig azért haiada a' munka elkészítése, mert minden nyomon 
uj meg uj kérdések adák-elő magokat, mellyek eránt Erdélyből kelle 
világosítást kérnem. Levelekben írtam azt, hogy olly apróságokat is 
hordhassak-fel, mellyeken eggyik vagy másik Olvasó felakadhatott volna. 
Minekelőtte sajtó alá adnám a kézírást, beküldőm azt Kolozsvárra, hogy 
Consil. Kenderesi és Háromszéki Administrator Cserei Miklós barátim 
megtekintsék, 's valamit hibásan írtam, megigazíthassák 's meg ne tör
ténjen általam, a' mi társaimon szokott, hogy hamis híreket terjesztenek-
el a' közönségben 's a' Maradék előtt. 

Ugyan e' czélból bátorkodom Excellentziádnak azon Levelemet, 
melly a' Vásárhelyi Bibliotheca felől szóll, alázatosan elébe terjeszteni,1 

's esedezem azon kegyességéért, hogy a' Levélnek mind botlásait kimu
tatni, mind kivált hézagjait kipotlani méltóztassék. Senkit sem illet jobban 
a' Superbia quaesita meritis mint Excellentziádat, 's én úgy hiszem, 
hogy ennek az érdemnek ismertetése épen nem az. 

Midőn Bibliothecarius Urat arra kértem, hogy a' Bibliotheca leg
nevezetesebb kincseit látassa velem, hogy utazásom leírásában szót tehessek 
róla, azt vettem feleletül, hogy azt csak azért sem meri tenni, hogy valamit 
kifelejtsen. Vannak itt olly darabok is, mellyek a' Császáriban nincsenek, 
's emlékezem én hogy Excellentziád Váradon eggy nyomtatott könyvének 
leírt mását mutatta-be ajándékul II Józsefnek. Melly kedves tudósítások 
volnának Kegyelmes Uram, az illyenek a' Közönség előtt, és nekem, a* 
ki e' híreket a' Közönségnek adom-áltaí. 

A' Jezsuita 's Metricus Versíró Székely születésű Szabó Dávid 
képén kívül én a' Bibliotheca' számára azon IX kötet dolgozásaimnak, 
mellyeket az elmúlt két esztendőben ada-ki Trattner, eggy exemplárját kül
döm, eggy más csomó nyomtatványokkal, mellyek ott nem lesznek-meg, 
's bár többekkel szaporíthatnám. 

Ajánlom magamat Excellentziádnak nagy kegyelmeibe 's maradok 
alázatos tisztelettel 

Excellentziádnak 
Széphalom Febr. 8d. 181.7 alázatos szolgája 

Kazinczy Ferencz. 

1 Lásd a köv. lapon. 
7* 
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Szent Benedek Jul. 9dikén, 

A' Cancellarius épületének két szárnya vagyon, 's annak jobbiká
ban áll a Bibliotheca. Custosának lakjától eggy folyosó viszen ajtajához 
's ez felett e' szók olvastatnak: 

MVSJS PATRIIS 
GRATISQVE POSTERIS 

D. D. 
SAM. S. R. J. Comes Teleki. 

Itt a' könyvekkel eltöltött előszobába léptem, mellyből egy oldal
szoba nyílik; 's az előszoba és a' Bibliotheca között szűk grádics viszen 
fel a galériába, mellynek falai tele vannak könyves almáriumokkal. 
Hogy a' látogató végig-tekinthessen a' könyvek hátán, de a' könyvek 
az ellopás veszedelmének kitéve ne legyenek, az almáriomok' záros ajta-
jaik sárga-réz dróttal vannak általszőve. Az almariomokban nincs semmi 
üres hely, sem a' Bibliothecába uj almáriomok nem hozathatnak többé, 
hanemha az Ásványok Gyűjteményének más szobák nyittatnának. 

Általellenben a' Bibliotheca' ajtajával a' nagylelkű Alkotó képe 
függ egész állásában, 's a' Sz. István Nagy Kereszteseinek innepi öltö
zetekben. Soha kép igazabban el nem találtatott, 's nem csak igen híven, 
hanem igen szépen is van festve. A' Művész nem irta fel reá a nevét, 
de tudva van, hogy azt Tusch, a Bécsi Galéria Custosa, dolgozta. 
A' Hickel képe, melly a' Bihar v'gye eggyik Palotájában, Váradon, függ, 
és a' melly után Czetter metszé a' Cancellarius' képét, Catalogusának 
Első kötetéhez koránt sincs olly hív, mint ez a' Tusché. 

Alól a' plafondot 's a' galéria' két sor boltozatjait tartó pilasterek 
két elsőji előtt a Cancel lariusnak 's megholt hitvesének, Iktári Gróf 
Bethlen Susánának rézben öntött ismét igen híven dolgozott büsztjeik 
fekete márvány oszlopokon állanak e' jegyzéssel: 

F. Thaller Tyrolens. fee. Vindob. 1805. 

A' Galéria a' Palota s hajójának négy oldalai körűi két emeletre 
van osztva 's a' felsőbb Galériáról vas balusztrádok mellől lehet a' 
hajóba letekinteni. Az Építő mester szerencsésen 's értelemmel tette a' 
rajzolatot. 

Itt még más kisebb képek is függenek: a' Cancellariusé ifjú korá
ban, talán még Akadémiai útja alatt, a' Gubernátor Bruckenthálé, a' 
Poéta Lázáré, Teleki Katának férjéé, kit a kép szép embernek mutat, a' 
fejedelem Bethlen Gáboré 's az idősb Apafié 's általellenben a' Cancel
larius nagy képével a' Teleki Mihályé; a Galérián pedig az Erd. Püspök 
gróf Batthyáni Ignáczé 's a' Koronaőr 's Ugocsi Fő Ispán Gr. Teleki 
Józsefé, de nem Kreutzingertől, melly ennek a nagy embernek leghívebb 
és legszerencsésebben festett képe. — ígéretet tevék Bibi. Szabó Urnák, 
hogy ide küldöm Baróti Szabó Dávidnak olajban Klónesch Tamás által 
festett 's igen szerencsésen eltalált képét, hogy a' tiszteletreméltó ember 
ott fogadhassa-el, a' mivel néki a' maradék tartozik, a' hol született. — 
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Hunyadi Mátyásnak képét, mellyet a' Cancellarius Strassburgban a' 
Prof. Schöflin Bibliothecájában függő képről másoltatott-le, nem találtam 
itt. Palatínus Wesselényinek képe 's a' Gróf Rhédey Sigmondné 's Wes-
selény Katáé az előszobában függenek. 

Bibliothecát kevés órák alatt végig tekinteni nem lehet, mi pedig 
Gróf Gyulai Ferencznének rettegései miatt, ki flját nyugtalanul vára, 
soká nem múlathatánk; 's igy meg kelle elégednünk azon szerencsével, 
hogy a Görög és Római Classicusoknak legelső 's az ujabb időkben 
Királyi pompájú kiadásaikat, a' millyen a' Pármai, sietve láthatám. 

Ezekhez képest a' Spanyol Infans Don Gabriel' Sallustja nem szép 
kiadás. Üres időmet ezeknek megtekintések után a' Museum Pio-Clemen-
tinum 's a' Piranesi kötetei foglalák el. 

A' Grófra őseiről semmi könyvek nem maradtak; maga fogott e' 
temérdek kincs gyűjtéséhez, ezelőtt 57. észt. előtt, midőn Bázelbe, Parisba, 
Hollandiába tanulás végett testvér bátyjának Lászlónak fijával, a' Koronaőr 
's Ugocsi Főispán Józseffel 1759 eggyütt, kiment. S vásárlásaiban az 
a' kívánság vezérlé, hogy olly könyveket szerezhessen-meg a' hazájának, 
mellyek a' magok nemekben vagy legjobbak, vagy ritkaságok miatt is 
becsesek, és a' mellyeket nagy árok miatt, magányos Bthecákban híjá
ban fognánk keresni. Catalogusainak már kijöttek három kötetei 's nem 
sokára a' negyedik is sajtó alá adatik. 

A' könyvek száma eddig 36,096 köteteket teszen. — A' Cancel-
lariusné osztozni akara nagy férjének érdemében, 's a' Magy. Könyvek 
a' Grófné szerzeményei. Az Ásványok, a' mint gyanítom szeretett fijok-
nak Gróf Teleki Domokosnak gondjai által gyűltek s' naponként szaporí-
tatnak. A' Numismák még a' Cancellarius' kezében állanak. 

A' Btheca a' Teleki famíliának fidei-commissum gyanánt hagyatik, 
eggy itt Vásárhellyt álló roppant és szép ház' jövedelmeivel, hogy a' 
Bthecarius fizettethessék, 's a' könyvek szaporít at hassanak. 

A' Reform, Collegium Bthecája . . . . 
Aranka . . . . 
Zejk Dániel . . . 
Midőn Szabó Úrtól ebéd után eljövénk kénytelen vala még egyszer 

megnyitni a' Bthecát, hogy a' Cancellarius képére felpillanthassak. Eltelve 
azon tisztelettel, a' mellyel a' halhatatlan férjfiú eránt mint hazám' fija, 
és azzal a' hálával, mellyel haminczeggy észt. olta tapasztalt kegyessegeeirt 
tartozom, azt mondám magamban, a' mi a' 493 esztendőbeli Consul 
Scipió Sírkövén álla: 

HONC OINOM PLURIMEI COSENTIENT DVONORUM OPTIMOM 
FVISSE VIROM. Felpillanték a' Bethlen Gábor Képére, 's a Wesselé
nyiére is az első szobában, 's eljövék, s' szerencsésnek nevezem azt az 
órát, melly elmosá róllam azt a' Szennyt, hogy nemzetemnek e' kincsét 
mindeddig nem láttam. 

A' Cancellarius egyszersmind Fő-Ispánja Bihar Vármegyének, hol 
József alatt kir. Commisssáriussagot visele, 's tagja a' Göttingi, Jenai és 
Varsói Tudom. Társaságoknak. 

Közli: GULYÁS KÁROLY. 


