
ADATTÁR. 

KAZINCZY FERENCZ LEVELEI MAJTHENYI LÁSZLÓHOZ. 

Az itt közölt leveleket Majthenyi László helytartósági tanácsos 
unokája, a néhány év előtt elhunyt br. Majthenyi László v. b. t. t. s 
volt hontmegyei főispán ajándékozta a Honti Múzeumnak. Leszenyén, 
hol egyik birtoka feküdt, a padlásról kerültek azok elő, több, főleg a 
borsodi birtokrészekre vonatkozó okmányokkal együtt. 

Kazinczy sokszor emlegeti leveleiben Majthenyi Lászlót, így pl. a 
Váczy-féle kiadás V. köt. 409., 419. 1. IX. k. 76. 1., X. köt. 248., 
536. 11. stb. ' 

1.' 
Széphalom, 1808. ápr. 30. 

Méltóságos Úr ! 
Szerencsés óra volt az, a' mellyben én a' Méltóságos Úrhoz szól-

lottam. Válasza sok szenvedéseimért édes jutalom. Mi lenne úgy a' 
világból, ha a' jók illyenek volnának! Hányszor történt-meg már, hogy 
midőn eggy valamelly úgy-nevezett Jóhoz szóllottam, fagya elől öszve 
kelle sugorodnom 's futottam tőle, mintha pestises-fekélyűt találtam 
volna illetni! A' Mélt. Úr kegyessége megerősít az emberiség'-hitébén. 
Oh azért hogy sok álfénnyel ragyogó angyalokat látunk, vannak igaz 
angyalok is, kik nem lopott fényben ragyognak, s' a' Mélt. Úr minden 
bizonnyal ezeknek számokból való! 

A' még nyomtatatlanúl álló négy kötet szerencsésen keresztűlbújt 
a' Censorok' ragadozó kezeiken s' megjelenések attól függ, hogy az 
elsőnek kiadására fordított pénzem legalább eggy részben visszatérjen. 
Az, olly szép papirosra s' olly rezekkel, ezer forintnál jóval többe került, 
s' nem olly munka, mellyen sokan' kaphassanak, Sok olvasó meg serri 
érti. Ezt tapasztalják Pesti könyvárosaink, s' szeretnék, ha rajta segí
tenék, de én sem nem segíthetek, sem segíteni nem akarok. Én ezt a 
munkát nem úgy akarom tekintetni mint aluszékony olvasót mulattató 
Románt vagy eggy csínos köntösbe öltöztetett Morrális írást, hanem 
mint Philologiai próbát, mellynek olvasása alatt azok, a' kik ítélni tud
nak, azt abstrahálhassák, hogy nyelvünknek melly úton és mi képen 
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kell megadni azt a' csínt, a' mellyel a' franczia, 's hasonló igyekezetek 
után már a' német is, bir. A' festők' oskolájában az a' külömbség van 
a' Künstler és Handwerker köztt, hogy ez a' tárgyakat úgy festi a* 
mint leli, amaz pedig szépítve A' Philologiai Künstlernek is az a.r 

kötelessége; néki nem azt kell nézni, ha megérti-e Tiszteletes Uram, és 
ha úgy beszéllnek e a' piaczon, hanem azt, hogy miként kell a nyelv
nek új és hozzá illő díszt adni. Debreczen, az az igazi Kálvinista 
infallibilis Róma, azt lármázza, hogy a' mi nyelvünk keleti nyelv nem 
nyugoti stbb; ehhez nem illik az a' mi ezekhez; 's felejti, hogy azt 
mutatja minden nemzet' csínosodása, hogy az ideákat, phrásisokat, 
syntaxist és szókat azon népektől kölcsönözött, mellyek nálánál régibben 
ismerkedtek-meg a' Múzsákkal. így vette a magáét Róma Athenától, 's 
Olasz-Ország a' Rómaiaktól, Franczia 's Spanyol Ország az Olaszoktól, 
's az Angoly és Német mindenikétől a' hol és a hogyan lehetett, 's 
reménylem, Debreczen bennünket nem von-el a' Raphaelek' 's Vignolák* 
munkájinak nézésektől, hogy Baszkíriába küldjön festést és architektúrát 
tanulni. Mi leve a' Németek' göröngyös nyelvekből, a' miolta Klopstock, 
Wieland, Ramler, Schiller és Göthe, kit én megmakacsodva mindeniké
nél inkább kedvellek, nem azt nézik, hogy Hans Sachs és Luther mint 
írtak, hanem hogy neologismusok mint bővítheti, szépítheti nyelveket! 

Sokan tőlem Originált várnak, kivannak, szent hazafiúságból, de 
gondolatlanúl. Én többet használok azzal, ha Emilia Galottit a' legnagyobb 
gonddal adom a' Nemzetnek, mint ha eggy silány Originált faragok. 
Remek originált írni, nem nékünk adatott, hanem unokáinknak fog 
adatni. A' magyar ének triumfusa még eddig csak Virágnak némelly 
ódájiban, Daykának némelly dalaiban, Kisnek az én házasságomra írt 
utolérhetetlen szépségű epistolájában, 's Himfynek egynehány, de felette 
kevés számú versézetében találtatik. Az Apolló sípja hogy isteni han
gokat adjon, hosszas fúvattatást kivánt, 's ha a' Virág, Dayka, Kis 
és Himfy 'arany szövedékjeiből kiégettetnék az arany, felette sok maradna 
pozdorjában. — Én tehát inkább leszek jó Rézmetsző, a' mennyire tőlem 
kitelik, — mint olly festő, ki origináljai miatt becsülteinek ugyan most, 
de idővel munkája oda tétetnék, a' hol az Albrecht Dürrer darabjai 
függenek. A' ki a' nyelvet míveli, az csak Colorista. Leonardo da Vin
cinek és Titiánnak örökké fenn maradna az emlékezete, ha csak Copis-
ták voltak volna is. 

Ott, a' hol nem vala tintám, 's vagy eggy szeggel karmolhattam 
könyveim' fejér papirosaiba holmit, vagy eczetben macerált vas darabok* 
levével irkálhattam, el kezdem dolgozni Sallustot is. Megrezzentve eggy-
szer, a' mit igy dolgoztam, semmivé tettem. A' múlt Decemberben 
Catilínát újra dolgoztam, emlékeztetvén reá a' mostani Sallustiusi Idők 
által, mellyekben a' nagyra-vágyás' és pénz esztelen szerelme sok Kati-
línákat szül, kik a' Hazát elveszteni készek, csak hogy magokat nagyokká 
tehessék. Katilína kész, noha hozzá históriai 's philologiai jegyzéseket 
is kell dolgoznom, — 's Jugurtha kész lehet nem sokára, ha nyílás 
esik előttem, hogy úgy a' mint óhajtom, ki ereszthetem. Eggy szép 
álom lepdes lelkem előtt eránta. — B, Prónay Sándor eggy holnappal 



ADATTÁR 447 

ezelőtt azt írá nekem, hogy az atyjának képét, — kit éh régolta kimond
hatatlanul tisztelek — számomra lemetszettette, de hogy dr. Kovács 
akarja a' maga már kész munkája elébe tenni. íme ez meg is történt 
Azonban tőle tudom, hogy leánytestvérei ugyan-azt in-folio is metszet
ték. Sallust érdemli a' pompás kiadást. Az én kedves Rádaimat fogom 
megszóllítani, hogy megtévén hitvese a' magáért a' kép metszetésébenr 
ő is tegyen valamit, 's nyomtattassa Sallustot magyarul a' kép nagy
ságában 's tegyen elébe eggy levelet az Ipához. A' nyomtatás költsége 
neki az eladandó explárokból az utolsó fillérig vissza fog terítetni. Mert
én mind addig nem nyomtattatok semmit, míg Egyveleg fordétásimnak 
négy részét ki nem adhatom; az pedig tőlem, a' ki ott annyit szen
vedtem, és a' ki az ott miatt nékik még fizetni tartoztam, én, a' kivel 
testvére illy igazságtalanul bánt 's a' kit barátjai így fogadtak, — én,. 
a' ki ősz hajjal fogok gazdálkodásomhoz s' ennyi terhekkel, — éntőlem^ 
mondom, az hamar és könnyen ki nem telik. 

Fekvésemnek mind ezen panaszos rajzolatja mellett is, nem vagyok 
én sem békételen, sem a' Gondviselés ellen hálátlan. Én ragyogni nemi 
vágyok, és bizonyosan nem ragyognék, ha az tőlem kitelnék is. Ezek 
a' semmire-kellők, kik a' magok árus lelkek által magokat a' szerencse'' 
kerekére felkapalták, még azokkal is megutáltathatnák a' ragyogást, a' 
kik hiúk; a' nem-hiúkba, a' jozonokba azt a' kívánságot öntik, hogyr 
a' nem-csillogás által szégyenítsék-meg a' ragyogás' részegjeit. — Nékem 
az Isten szenvedéseim' jutalmául eggy szeretetre méltó teremtést ada 
feleségül, a' ki nem csak az, hogy nem bolondoskodik, hanem önnként 
nyújtotta ide asszonyi-ékességeit, hogy terhemen könnyítsen. Az könnyűi 
napról-napra: de még sok könnyíteni-való van. Mind a' mellett a' nékünk 
is kedvező szerencse nem vonja-el tőlünk azt az örömet, hogy néha 
kevés vagyonúnkból másnak is adhassunk. így ada az én kedves fele
ségem kevés hetek előtt 200 fi alamizsnát, pénzben, nem megunt ékes
ségben, eggy valakinek, a' ki el vala hagyva, holott Gróf Festetics-
György, — az úgynevezett nagy Festetics! eggy Rostinek 25 ftos rongy
papirost ada. — A' Mélt. Úr szép lelke bizonyosan érti, hogy én ezt 
nem. alacsony kérkedésből, hanem a' legnemesebb örömből beszéltem. 
Gyönyörűségemet érzem abban, hogy fekvésemet, magamat, feleségemet 
eggy illy lelkű Férjfi ismerje, 's fő kincsnek tartván eggy illy Ember 
szeretetét, a' kokettségnek minden fortélyait munkába veszem, hogy azt 
megnyerhessem, bírhassam. Maradjon azoknak a' bohóknak a' csecse
becséjek, gondolják nagyoknak magokat, hogy nekik complimenteket 
hajtanak valamerre mennek: nékem minden vágyásom az, a' mit képem 
alá metszettettem, hogy a' Jók szeressenek, 's lelkem most és mikor 
elalszom, azt kiáltsa, hogy én is gyarapítottam a jót. 

Szívképző Regéim' második könyvének homlok levelére az Ország-
Bírájának nevét nyomtattattam, annak dicsőséges említésével, hogy & 
annak a' nagy Papnak a' maradéka, a kit a' haza' szent szeretetétől 
még a' Róma' tekintete sem vonhata-el, és eggy dicső mondás-sal Jus-
tinusból. — Ürményit én nagynak ismertem. Sokat ismerek, a' ki nem 
tette volna azt a mit ő. 
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A' legközelebb megjelenendő darab elébe Pászthorynak képét fogom 
metszetni, ezen mottóval*. Civitati grandé eius desiderium mansit per 
memóriám virtutis, Tacitus. Eggy Ossziáni darab pedig ezt fogja viselni 
homlokán: Fiúméi kormányzó Pászthory Sándor és Oberster Gróf Dras-
koyich János árnyékoknak. A' Mottó alá ez: injecto ter pulvere . . . 
Horat. Tudniillik Archítás teste temetésbeli tisztelet nélkül maradt, 's ő 
•a' sírból szóllítá-meg az ott elmenőket, hogy a' Római rítus szerént 
•azok vessenek oda három ízben egy marok port. — Én nagy híve 
vagyok szent Pálnak; ő pedig azt parancsolja, hogy akár eszünk, akár 
iszunk, akar mit cselekszünk, mindent a' Jónak dicsőítésére cseleked
jünk. Szavam nem mindenütt fog kősziklára esni. Még eggy kötethez 
a. Gen. Vay Miklós képét kérem-ki, hogy lemetszethessem, mert ő is 
eggyike azoknak, a' kiket lelkem forrón szeret. 

B. Wesselényi Miklós nem csak szépen, hanem jól is el van 
"találva az első kötet előtt. Az eggy nagy ember. Nem tette azt rosszul 
a' természet, hogy nem mindnyájunkat ütött egy kaptára. Az olly 
•emberek látása mint a' millyen W. nagyokká teszi még a' kicsinyeket 
is. Az ő házánál nem ismerik a' kártyát, 's nem ágyaskákról cseveg
nek. Paripát, igen is, látni nála: de duo cum faciunt idem, non est 
idem; ezek a' czifra emberek azt csak dölyfösségből szeretik: ez pas
sióból. Maga, hitvese 's eggyetlen gyermeke melly lelkek azok! 

Rhédey eránt vár 's parancsol a' Mélt. Ur tudósítást. — Olvassa-
meg a' Kurírban a Keresztesi István Debreczen városa Fiscálisa hirde
tését. Pulya emberek! Az előre törekedes, a' fényre, pénzre vágyás 
elvette leikeiknek minden erejeket. Két Diaetára el nem süthette minden 
tavaszkodásaival, erőszakoskodásaival, hogy küldethessék: akkor Péchy 
Imre triumfált rajta, 's meg vala bosszulva azért, hogy a' Vice Ispán
ságból kitolattatott. Most mindnyájan köpenyeget fordítottak,, úgy irja 
az Anyám eggy nékem igen kedves testvéremnek, Krainik Józsefnének, 
Göncz-Ruszkán, Kassa mellett. Dienes öcsém resignálni akart. Rh. kérte, 
hogy azt ne cselekedje, külömben azt fogják hinni, hogy őmiatta búcsú
zik — nem búcsúzott! A' szegény Anyám még azt veti mellé a' leve
lében, hogy Dienes nincs rosszul Rhvel és soha nem is volt. — Ez 
sokaknál kétes dicséret! — Domokos Lőrincz régi hív barátja Rhnek. 
De két ízben halálos ellenségei voltak egymásnak. Az utolsó Diaetai 
megválasztáskor Domokos a' Péchy részén volt. Most ő is köpenyeget 
fordított a' szélnek, arra calculálván, hogy így eggy részről a' Fő-Ispán 
másrészről az Administrator által segéllve eljut a' régen sürgetett Kir. 
Táblabírósághoz. És épen az, a' ki ezt cselekszi, a' Rhnek mondott 
orátióban Gályát és Mágnest emleget. — Ezeket látván, a' józan ember 
nem haragszik az illyekre, hanem kaczag rajtok. Bőthy is, Kánonok 
Gróf Haller is publice oratiókat mondottak. Gróf Csáki Sándor, — Vice 
•Cancell. fija — szolgálatokat tett az akkor napi kis Király körül. 
. , . si időket élünk, Mélt. Úr és ollyakat mint a' midőn a' charakterében 
-állhatatlan Cicero már már eltántorodott a' Caesar részére, de az az 
átallat tartóztatta-meg, hogy becsületes embernek szégyen eggy lévbe 
keveredni a Clódiusokkal, kiknek utalást érdemlő csoportjait a' ragyo-



ADATTÁR 449 

gásért vesző Caesar maga mellé szította. Rh. azt írja tulajdon kezével 
Bernáth Ferencznek, hogy ő ezt nem kereste, hanem Fels. Urunk maga 
önnként adta neki, azon kifejezés mellett, hogy meg nem elégszik Gr. 
Teleki Sámuelnek kormányával 's tőle, az az Rhtől várja a' Vgye igazi 
organizatioját. — A' Király sokkal nagyobb, mint hogy oly kicsiny
ségeket mint a' millyen a Monarchiához képest eggy Vgye, önn sze
meivel láthasson; ha tehát igaz talál az lenni, a' mit Rh. itt írt, úgy 
látni, millyen rajzolást tett ezen Vgye felől valaki Ő Fels, előtt. Mert 
•én 0 Fels, hívebb jobbágyát mint az Erdélyi Cancellarius nem ismerek, 
sem hívebb és bölcsebb polgárt nem. — Péchy tudja, hogy én őtet 
nagyon tisztelem, szeretem, 's tisztelném és csudálnám, ha kétszeres 
rokona nem volnék is : de a' Mélt. Úr előtt szabad vagyok kimondani, 
hogy ezt a veszedelmet nagy részben magának köszönheti. Tudja P. 
mit mond Montesquieu 's Fiiangieri, hogy a' virtus a' legerősebb istápja 
az országoknak, 's nem kellett volna másokat az elnézés és példa által 
felszabadítani a' gazdagodás szabados és nem szabados útjaira. Én azt 
hiszem, hogy . . . ünk erőnk és veszedelmünk a Vármegyékben áll. Néz-
zük-el a' Vármegyék Vice Ispánjait, szolgabírájit. A' Proconsulok sem 
depopulálták jobban a' magok provinciájikat mint a' hogyan ezek gaz-
•dagodnak-meg minden felé. 

Látja a' Mélt. Úr, hogy kegyessége melly bátorságra gyúlasztott. 
Láng a' lelkem. Hozza az Isten a' Mélt. Urat hozzánk és hozzám. Az 
•a' nap nekem innepem lesz, de előre mondom a' Mélt. Úrnak nálam 
álmatlanul vonja-ki az éjtszakát. — Lehellje a' Mélt. Úr a' maga lel
két a' fijaiba, kiket nem ismerek: de gyönyörködve látom neveiket a' 
Révai munkája előtt. Az nékem jó ómen vala. Adják az egek, hogy 
még láthassam beteljesedését. 

Maradok szent tisztelettel 
A' Mélt. Úrnak 

Széphalom, Apr. 30 d. 
1808. 

2. 
. . . . 1808. 

Méltóságos Úr! 
Jó ideje, hogy a' Méltóságos Úrnak szokott kegyességgel eltölt 

levelét venni szerencsés • vagyok: de mindég halogattam reá a' 
választ, arra várván, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek, me.llyekről 
írni óhajtottam. Ezek még ez ideig sem menvén véghez, félbe szakasztom 
hallgatásomat, és legalább azzal adom jelét tiszteletemnek, hogy a' Mélt. 
Úrnak boldog új esztendőt kívánjak, és azt, hogy a' Jézus Christus 
ma inneplett születése' napja örömeiben teljes részt vehessen. — Térek 
a levélre: 

A' Mélt. Úr fényes házból vette- eredetét, eggyike a Nemzet, 
leggazdagabb embereinek, mint Vice Ispán, mint Helytartói Tanácsos' 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXI. 29 
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mint Követ, mint a' Palatinális Senatusnak tagja fényt vont nevére — 
hány van ollyan az országban, a' ki a' Méltóságos Úrral akár való 
érdemben, akár csak fényben vetekedhessek? 'S a' Mélt. Úr kereszt 
nélkül, Excellenz titulus nélkül tért haza, nem üttette magát Gróffá, 
mint eggy Colosszusunk, sőt még azzal sem külömböztette-meg magátr 
hogy a' Ludoviceara, mellyre mások a' magok megrontásokkal adtak 
áldozatot, többet adjon mint sok szegény birtokú adni kéntelenítetett, 
hogy szégyen nélkül adhasson, sőt még azzal sem kívánt ragyogni, ar 

mivel mások ragyogtak, — a' perorálgatással. Ha ez nem nagyság, 
úgy nem tudom mi a' nagyság: ha ez nem Római lélek, úgy nem 
tudom mi a Római lélek. ™— Melly jól esik, Mélt. Úr, annak az ember
nek, a' ki a' maga négy falai köztt nézi tapsolva, vígadva süllyedni-el 
hazáját és a' nemzeti lelket, illy jelenéseket látni! Dignum laude virüm 
Musa vetat móri. Minek Utána a' pulyák' nagyságokat méltatlannak 
látja a' Mélt. Úr magához: azt lesz kéntelen szenvedni, hogy mi tart-
suk-fel a Mélt. Úr nevét a' maradék szentebb tiszteletének mint a' 
millyen mind az a' mély Complementírozás, a' mit e . . . nek a pánt
likásoknak, perorátoroknak a' nagy sereg teszen. Óhajtanám Mélt. Úr, 
hogy a' Pozsonyi Festő Rémer a' Mélt. Urat festette volna, hogy azt 
a' képet eggy kötetemnek elébe metszethetném. A legelsőbben megjele
nendő kötet előtt a Pászthory Sándoré fog állani. 

A' Mélt. Úr a' peroratorokat eggy kis csípőséggel említi. — Haliám 
őket én is, 's képzeli a' Mélt. Úr, hogy felölök mit tartok. Az a' popu
laris aura, a' mit némelly ember olly mohon vadász, szint úgy érdemet
len a' jók törekedésére mint holmi más csillogás. — De Mélt. Úr! nincs 
e annak is haszna ? Bizonyosan van. Én azt tartom, hogy nem győz az 
a' sereg soha, a' melly merő artilleriából áll. Vasas-németre, Dragonosra, 
Infanteristára, Huszárra, Uhlánusra, Freycprps-istára is van szükség, van 
még Spionra is. Hadd dongjanak tehát a' kik úgy donganák mindég 
mint a Dodonai érez. Más a' lapáttal dolgozni az evező padon, más ar 

kormány mellett ülni, hallgatni 's intézni. 
De ki hát a' jó hazafi ? ki a bölcs hazafi ? A' hamisaktól, a' kik 

félnek attól hogy mások is érzik mit érdemlenek ők, ezt hallottam már 
sokszor kérdeni. — Én azt tartom, az mind jó ember a' ki a' maga 
meggyőződése szerént szóll, csak vadászó szándék nélkül szólljon. Az 
illyen ha hibás vitatás mellett szóll is, legalább becsületes-ember. Rossz 
embernek -azt tartom, a' ki vé azon becsületért, hogy oda küldettessék, 
és vásárra megyén oda, nem azért a' miért küldettetik és a' mit, leg
alább szóval, igér. 

Az a' szép dictio, a' mellyel O Fels, a' Diaetát berekesztette, 
engem nagyon elrémített. Oszve voltunk csatolva, öszve vagyunk csatolva 
's öszve leszünk csatolva, valamíg a' halál etc. — Ez azt mutatja, hogy 
valóban veszedelemben forgottunk, és hogy ez nem történhető hanem 
megtörténendő veszedelemhez való készület. — Ez a gondolat elrémíti 
az embert, és a' veszélyt csak az nem érzi, a' kit az Isten egyiptusi 
homállyal vert-meg. Nem becsületes ember az, a' ki a hazát az el-
süllyedhetéshez látja közelíteni, s' meg nem borzad. — Mi történik, mi nem, 
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azt én nem láthatom, nem tudhatom. De borzadok ha azt gondolom, hogy 
ezen igazságos és csak védelmezőleg készülő igyekezet oda magyaráztathatik 
a' két eggyüvé barátkozott hatalom által, hogy mi őellenek támadólag 
akarunk bánni. A Isten fordítson-el rólunk minden ínséget. Úgy életünk 
keservesebb volna a* halálnál, és ha azoktól nem kellene elszakadnunk, 
a kikhez bennünket a' természet legszebb lányai fűztek, épen nem volna 
jó embernek ne . . . . alternativa. 

Biharban Restauratio volt, de nem tudom mi történt. — Szánom 
a szegény Péchyt. Cató megölte magát, hogy személyes ellensége kegyel
meivel ne legyen kéntelen élni. 

Feleségem tisztelettel fogadta á' Mélt. Úr köszöntését, 's általam 
jelenti szíves tiszteletét. Én a' Mélt. Úrnak "hem csak életet kívánok, 
hanem ollyat, a mellyben munkás lehessen. Nem jutottunk volna ennyire, 
ha a' hazának sok illy férjfiai volnának. Maradok hív tisztelettel 

a' Mélt. Úrnak alázatos szolgája: 

1808. Kazinczy Ferencz, 

3. 

Széphalom, 1815. márez. 15, 
Méltóságos Consiliarius Úr! 

különös tiszteletű Uram! 

E pillantatban vagyon szerencsém venni a' Mélt. Úrnak hozzám 
eresztett megbecsülhetetlen írását. Én hamis szemérem és minden színes-
kedés nélkül kisebbnek érzem magamat, mint hogy eggy olly férjfinak, 
a' kit az egész Haza nagy és jó Embernek ismer, 's a' kinek, úgy kép
zelem, minden pillantásai el vannak foglalva, semmitekintetű leveleimmel 
alkalmatlankodjam; 's így elégnek tartottam azt a' szerencsémet, hogy 
azzal hízelkedhettem magamnak, hogy volt eggy idő, a' mellyben 
a' Mélt. Úr erántam is mutatott kegyes figyelmet. Örvendek, hogy ez 
a' levél ezt a' kedves érzést bennem megújíthatta, 's kérem a' Mélt. 
Urat alázatosan, akár méltóztatik írni akár nem, szenvedjen meg azok
nak számában a' kiket szeret. Én, a' ki elkeseredem annak látásán, 
hogy közöttünk olly sok semmire-való van, és a' ki a' jókat az imá
dáshoz közel járó tisztelettel szoktam nézni, ezen érzésben mindég fő 
gyönyörűségemet lelem. 

Az Ipámmal nem holt-el a' tinctúra' készítése: azt az Ipám az én 
kezeimben is meghagyta tulajdonkezével írva; de azt senki egyéb nem 
készíti mint a' napám. Méltóztassék a' Méltós. Úr ez eránt Kassai Ke
reskedő Rumi József Úrnak írni. Nála az mindég lesz. 

Én épen készülőben vagyok azon boldog város felé, melly az 
Európa' Megszabadítójit féleszt. olta már kebelében tartja; nem hogy 
hozzájok férkezhessek, hanem hogy két idősbb gyermekeimhez, kik 
leányok, (a két ifjabb a' fiu) — és a' kik most lépnek azon korokba, 
a' mellyben nyelvet tanúihatnak, eggy franczia Nevelőt hozhassak. Négy 

29* 
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gyermekeim köztt (az eggyik most kezd járni) eggy sincs, a' ki más 
nyelven beszéllne, mint a' mellyen illik, de a' nagyobbik ért tótul is és 
németül. Ez a' kettő reájok ragad, ha nem tanulják is; de a' francziát 
tanulniuk kell. Látni akarom míllyen annak mind erkölcse mind gondol
kozása, a' kire gyermekeimet bízom; 's ez téteti velem az utat. — Azon
ban ha még a' külső Fejedelmek Bécsben lesznek akkor mikor én oda 
jutok, igen is fő örömeim közzé fog tartozni, látni azokat, a' kiket 
a' História olly nagy tisztelettel fog eggy kor emlegetni. — Én rég olta 
úgy nézem már a' világ' történeteit mintha eggy nem értett nyelven 
játszanának előttem eggy theáteri darabot; csaknem minden megfogha
tatlan előttem, 's nem tudom Tragoedia e vagy Víg Játék. Ki nem 
örülne annak, hogy eggy* nemzet más nemzetnek járma alól kiszabadul, 
's mindenik megkapja a maga Autonómiáját ? De megkapja-e most ? 
Szabad lesz e most ? Mert a' ki csak jármot cserél, az még nem szabad. 
A' Nor vegyi nép csendesen ült, 's kénytelen vala eggy olly néppel 
eggyesedni öszve, a' mellyet utált, gyűlölt. A' Nápolyi Királynak vissza 
nem adták a* maga fél birtokát, a' maga kedvesebb birtokát, mert annak 
új Ura hálátalan volt a' maga jóltevője ellen, 's a' verség ellen is vét
kezett. A' Svéd Királyt a* maga népe megfogja, zárva tartja, magát 
's maradékát a koronától megfosztja, kirekeszti, 's helyébe eggy franczia 
Herczeget ültet, 's Európának Fejedelmei ezt meg nem bosszulják, sőt 
jóvá hagyják, 's az új Urat, mert vélek tárta, még megerősítik. Napó
leont a' néppel tétetik-le, holott azt, legalább mint Győzők, magok 
tehetek vala. Lengyel ország.. . Hazánknak eggy része.. . A' Spanyol 
Király a' maga híveit . . . az atyját el akarja fogatni... Szüléjinek ked
veseket kikivánja... Én mind ezeket nem értem. 'S minthogy épen nem 
értem, 's látom hogy elérteni soha nem fogom, rajta nem is tépelődöm. 
De mint ember csak kénytelen vagyok visszatekinteni a' jövendőbe és 
az elmúltba, 's azt kérdeni magamtól: Mit várhat az emberiség ? mit 
Austria ? mit Hazánk és Nemzetünk ? Austriának két szomszédja rettentő 
erőre jutott, 's ha a' barátság meg talál, elébb vagy utóbb, bomlani, 
mit mondunk hogy oda az Antemurale, és hogy két oldalról jő elle
nünk a' veszély, melly eggy oldalról is adhatna dolgot. — Azonban 
erős hittel azt hiszem, hogy a' mit én a' magam négy falam köztt 
sejtek, azt a' mi Ministeriumunk világosan látja, 's ezen bizodalmam 
teljesen elcsendesíti A' helyett tehát hogy azokon törődjem a' mit reám 
nem bíztak és a' mihez bizonyosan nem értek, a' mi erőm van, azt 
nyelvünk és literatúránk' gyarapodására fordítom. Daykának, Báróczinak 
és Superint. Kisnek munkájit, mind öszve XII. kötetet két észt. alatt 
adtam ki. Most a' Zrínyiét eresztem-ki két vagy három kötetben, 's a' 
magamét, mellyből már 4 jött-ki. Ebben vitáim vannak; sok azt mondja 
hogy nem tudok hozzá; de én okaimat felhordám, 's a ki azokra nem 
felel, hanem csak beszéli, én az ollyant felelet nélkül hagyom. Elébb 
tanulni kell, mert az nem elég hogy csak úgy tudjunk, mint a' kocsisunk 
vagy dajkánk. — Eggy úttal minden kötet elébe eggy megholt nagy 
Magyar' képét teszem, ad arcendam invidiam et suspicionem adulationis. 
Paszthory, Révai, Gener. Orczy, Prímás Barkoczy, az elesett Kapitány 
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Csehy, a' Telemach fordítója Gr. Haller László már metszve vannak; 
Spissichet most metszik. Ezeknek megtisztelésekben lelem örömemet. 

Éljen a' Méltós. Úr szerencsésen, egésségben, és igen sokáig, 's 
tartson-meg becsülhetetlen kegyességében, mellybe ajánlva a' legszentebb 
tisztelettel maradok 

A' méltóságos Urnák alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

Széphalom, Martz. I5d. 1815. 

PONGRÁCZ ELEMÉR. 

PÁLŐCZI HORVÁTH ÁDÁM KÉT KIADATLAN LEVELE 
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SÁROSPATAKI TANÁRHOZ. 

Hogy Pálóczi Horváth Ádám az itt közölt két levelet tényleg 
Szentgyörgyi Istvánhoz intézte, az kitűnik Szenígyörgyinék Kazinczy 
Ferenczhez 1790 február 2-án Sárospatakról írott leveléből, melyben 
egy részletet közöl ama levélből, melyet Horváth Ádámnak írt végső 
válaszul »az Orthographiára nézve« s a melyre aztán válaszképpen 
írta Horváth az itt II. számmal ellátott s 1790 márczius 2-áról kel
tezett levelet. (V. ö. Váczy, Kazinczy levelezése, II. k. 29. lap.) Ez a 
két levél abban a nagybecsű levélgyüjteményben (czíme: Köteles levelek.) 
maradt fenn, a melyet Kisari Tóth János sárospataki ref. lelkész és 
tanár (f 1829.) gyűjtött össze s a mely az ő halála után Nyiry István 
sárospataki tanár (f 1838.) könyvtárába került, a kinek özvegye: Nagy 
Borbála 1839 február 9-én küldte azt el Szathmáry József tiszáninneni 
superintendensnek, ki azt a sárospataki ref. főiskola könyvtárába 
helyeztette el. 

I. 
Szántód 26a Junij 1789. 

Bizodalmam szerént való Drága Uram 
Tiszteletes Professor Uram! 

25 a Mai költ levelét az Úrnak már közel két hete lessz hogy 
vettem nagy köszönettel; — szint' úgy szégyenlem hogy a' válasszal 
ennyire el-késtem. — a' sok gondok, mellyeket néha magam tsinálok 
magamnak, nagyon hátráltattak mostanában, 's el vontak az illyen 
kedves foglalatosságoktól. 

Kaposi, Tsetsi, Tothfalusi, ez a' nagy emlékezetű Triumvirátus, 
méltán meg sértetik, mikor ugy visellyük magunkat irántok, mintha 
semmit sem tsináltak volna; meg kellene köszönnünk tsak az igyekezetet 

-is, — de azomban semmit sem véttenénk Csetsi boldog hamvai ellen, 


