
ADATTÁR. 

GARAY JÁNOS LEVELEZÉSE ATYJÁVAL 
ÉS ÖCCSÉVEL. 

Érdekes Garay-emlékek bukkantak fel újabban a család tulajdonában : 
a költőnek atyjához, anyjához, Alajos öccséhez és utóbbinak húgaihoz írt 
levelei, valamint Alajos ceruzarajzai, közöttük a költő eddig ismeretlen 
ifjúkori képe és a ,müvész' életének jellemző helyeiről és alak
jairól készített rajzai, Garay leveleiből csak azokat közöljük, amelyek iro
dalmi szempontból jelentősek, a kiválogatásnál azonban arra is gondosan 
vigyáztunk, hogy lehetőleg életének minden korszaka előttünk álljon és így 
a fejlődés vonala töretlen maradjon. így kezdjük első fönnmaradt levelével; 
1830-ban — 18 éves korában — szüleihez írta, s Pestre kerülése után az 
első tudósítása itteni életéről. Meglepő a levelekből felénk áradó közvetlenség, 
a szülők iránti szeretetnek ez a tiszta őszintesége és gyermeki bizalma : 
már férj és mégis mennyi odaadással és ragaszkodással tárja föl életének 
bajait, problémáit, küzdelmeit. Megkapó frisseséggel beszéli el első feleségé
vel való megismerkedésének körülményeit, szerelmük tiszta és ártatlan 
kibomlását, majd a házasság hirtelen tragikusra fordulását. Szépen jellemzi 
második nejét, kedves és kedélyes rajzokat ad gyermekeinek serdüléséről,. 
vázolja írói ,gondjait' s mindenkor éles hátterül adja magát a lüktető iro
dalmi életet. Milyen meghatóan kedves és kifejező a biedermeier életfor
mára az egyik, öccséhez írt levél (1847. I. 12.) családi képe: «Az Ákos 
derekasan jár hóban fagyban iskolába, a' Gizi köt és betűz, a' Dezső lova
gol és rajzol, a' nők varrnak és öltenek, hogy legyen mit ölteni, én pedig 
rólatok, édes niindnyájatokról gondolkozva az emlékezetnek egyik legszebb-, 
legmelegebb perczét élem». írók és egyéniségek, harcok és megnyugvások 
váltakoznak e színes és sokrétű kaleidoszkópban, természetesen a kortárs 
erősen torzító szemüvegén át. Finoman elemzi Vörösmartyt és Széchenyit, 
de az ellenszenv maró mérgébe mártott tollal ecseteli Petőfi egyéniségét. 
Érdekes színfoltokat ad ma már kevéssé ismert írókról (Orosz József,. 
Munkácsy János stb.) és a közvetlenség reflektorfényével világít rá olyanokra,, 
mint Vajda Péter, Erdélyi János, Vachott Sándor vagy Gsató Pál. Nagyon 
érdekesek Alajos öccséhez írt leveleiben azok az elméleti (esztétikai) és gyakor
lati (költészeti) vonatkozású tanácsok, amelyekkel írásra, önmaga fejleszté
sére buzdította és nevelte öccsét — Alajos, katolikus lelkész és híres hit
szónok, tudvalevőleg maga is ismert író és poéta volt (1818—1886). A közölt 
27 levélből tizenegyet atyjához, a többit Alajoshoz írta, az elsőt 1830-ban, as 
ifjúság mindent megszépítő hevületében, az utolsót a szabadságharc katasztró
fáját követő évben, majdnem megvakulva mondta tollba hü feleségének. 

A leveleket Pastinszky Miklós úr szívességéből közlöm — fogadja érte 
e helyről is hálás köszönetemet. 
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t. 
G a r a y J á n o s l eve l e a t y j á h o z . 
Szeretett Szülőim ! 

Vévén levelőket T. Babits Űr által folyó Februarius 20kán; különös 
örömmel értettem abból, hogy mind rólam, mind öcsémről Lojziról szívessen 
gondoskodnak; a' melly becses gondoskodásokért' a' legnagyobb hálával 
tartozom, 's egyszersmind annak megfelelni 's azt megérdemleni soha el 
nem fogom mulatni. Értettem továbbá hogy teljes egészségbe' vágynak mind
nyájan, 's nékem is azt kívánták, és hála az Égnek 1 úgy vagyon. — De 
nem kisebb mértékben ismét azt nehezen vettük, hogy kivált édes Asszony
anyám még gyötrődik is, ne hogy valamelyönknek rosszul legyen állapotja : 
távúi legyen az! Ketskemétről az igaz semmi levelet, sem választ nem kap
tam (ő nálok ez nem úgy eshetik meg ; 's az alkalmatosságok sem igen 
kereshetik föl nem is röstellik fölkeresni az embert) de Borovák fiók nem 
rég itt volt, ki által mind Lojzinak egészségét, 's jóvoltját megtudtam, mind 
a' többiekét, de mindazonáltal mindenesetre vagy. egy hétre várok utolsó 
levelemre is választ, mellyet legott közölni fogok, most tehát legyen az 
elég megnyugtatásokra, hogy a' fiának jó dolga vagyon, 's véle együtt nékem 
i s : kivált, minekutánna most álladalmam egy kevéssé megváltozott. 

Tudják szeretett Szülőim ! hogy a' csalóka reménység hitegetéseivel 
már régtől fogva mind magamat, mind magokat egyre bíztatott; 's én e' 
szükségterhes-pályát futottam : innét tehát igen jól esett, midőn egy olly 
Házba juthaték, hol ezek szinte elenyészni láttatnak, amazok pedig már 
valósulnak. — Babits Urat folyó holnap' 17-én már mielőtt még attya itt 
lett volna elkelle hagynom, valamint előbbi conditiomat is, 's a' derék 
Imrének, kinek még árnya is kedves előttem, a' derék Imrének mondám 
segedelme által kit egy oskolabélimekkel correpetálok, melly által magamnak 
nem csak egy rendbéli hasznot, és könnyűséget legott lenni láttam ; demég 
szebb jövendővel kecsegtet maga az Úri Ház. — Kovásznál Kováts Sigmond 
Úr egy derék, nyájas és jószívű Magyar Úriember a' Ház Ura, ki külömben 
Nitra és Nógrád Vármegyékben többrendbeli jószágot, itt Pesten pedig két 
pompás házakat (az ösmeretes Jägerhorn Vendégfogadó a' kis Hid uttszában, 
's egy a' Sebestyén piarczon, mellyben lakunk) bír. Több Úri Házakban 
fordultam ugyan már meg, 's még többekről hallottam, de Kováts Háza a' 
maga nemében mondhatom olly derék, hogy derekabbat képzelnem sem 
•lehete (a' mennyire most még kiesmérhettem). Díszesíti a' Házat egy kelle
metes, és mívelt Asszonyság, 's egy Kisasszony, kiki a' maga nemében igen 
tökélletes : A' tábla különös nagy urisággal vagyon mindenekben. Minden 
közönséges ebédnél legalább 17 és 18 személy, kik nagyobb részint válo
gatottak, jelen meg. Az ételek nagy díszességgel 's jósággal vágynak elkészítve, 
mellyek egy közönséges ebédnél 8 v. 9. félékre változnak, és a' mellyeket 
a' három szolgáló inasok hordoznak környül. Hlyen a' vacsora is. Közibökbe 
illenem még kívántatik tökéletesűlés, ám még bakot nem lőttem ; 's első 
megjelenésem nem volt a' legrosszabb]'k. 

A' mi Házi egyébb álladalmaimat illeti azzal is megvagyok elégedve: 
van két egymás mellett való szoba, mellyeknek egyikében egyik Fiúval én, 
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a' másikban két más testvérek laknak. Könyveim egy ilyen helyen 's nekem 
tettsző almáriumot nyertek lakásul. Fűtött, és diszes szoba, jó ágy, mellyből 
minden nap 1(s6 órakor fel kellnünk kell, minekutánna t. i. az Inas gyertyát 
gyújt, 's a' szoba elég meleg. 

Azon kivül van a Kováts Háznak egy tulajdon Fiskálisa, van a' Fiúk
nak különössen Kasznárjok. Van a kissebb lyánykáknak Gouvernantjok, egy 
szóvan minden. Az ifjak Kasznárja egy 24 esztendős igen mívelt és derék 
ifjúember, mellettük nem messze lakik a' másik szobában, 's ismét egy 
másik Kasznár, mert vannak kissebb fiúk is. 

Egyébaránt igen kívánnám, hogy szeretett Szülőjim ! is választásommal 
megelégedni méltóztassanak, Babits Úrnak '& az Asszonyságnak különössen, 
és személyesen megköszöntem szivességöket; ők is Örültek, hogy illy helyem 
akadt. Ezek után tehát már ne tessék, úgy írniok mint előbb a' levelet, 
mostanában lakom : a Sebestyén piarczon (auf den Sebastianer Platz) 
T. Kovásznai Kováts Sigmond Ur Házában, az első emeletben. 

Ezekutánn midőn a' küldött ajándékot alázatossan köszönném 's szeretett 
Testvérjeimet rokonindulattal csókolnám, magamat édes Szülőimnek kegyes 
és igen tisztelendő szeretetökbe ajánlom: és vagyok 

Szeretett Szülőimnek 
Pesten Februarius 21én 1830. tisztelő engedelmes fiók 

Garay Nepomuk 
NB. a' Ház' numerussá 382. Philos. 
A borítékon : Pestről. Ajánlom Garay János Urnák, szeretett Uram 

Atyámnak, fiúi tisztelettel, a. Szegszárdon. 

G a r a y J á n o s levele G a r a y A l a j o s h o z . 

Kedves Testvérem! P e s t n o v e m b ' 9" 8 3 5 ' 
Kettős örömmel nyitám meg kedves leveledet, mellyből részint testvéri 

-gyengéd szeretetednek bizonyságát látám; részint abbeli nyillatkozásodat, 
hogy igen szerettél volna hozzám felrándulni, ha a' rósz idő nem hátrál 
vala. Senki, hidd el, kedvesem, senki sem fájlalja azt jobban nálomnál, 
hogy téged szerettem, forró szívemhez nem szoríthattalak. De mindazáltal, 
a mi elhalasztatik még nincs elveszve, 's azért igen bízom benne, hogy 
akár a' jövő tavasszal, akár a' nyáron megfogsz látogatásoddal örvendeztetni. 

A' mi megbízásodat illeti, azt kétszeres örömmel vittem véghez. Iga
zad van ugyan, midőn azt tanácsolod, hogy asszony ruha lévén jobb leend, 
ha valamelly jóbarátnémat kérném meg a' választás iránt. Jó barátnét? 's 
te ezt csak úgy odaveted, mintha még olly bizonyos volnál benne, hogy 
nekem annyi a jó barátném, mint p. o. rósz versem. Én, kedvesem, meg
elégszem vele 's igen boldognak tartom magamat, ha csak egyetlen egyem 
volna is 's mit gondolsz megtaláltam e ezrek közül ez egyet? a' rég kere
settet? a' mindig óhajtottat? Még eddig, tudod, mindig azon panaszkodtam, 
hogy rokon kebel számomra talán sohasem találkozand, de négy hónap óta 
ismerni tanultam egy kedves leányt, olly lelkeset és kedvest, hogy keblem 
he nem töltött vágyai, úgy látszik, egészen kitöltetnek. Neked őt leírni, 
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kedvesem, most nem kívánhatod, mert részint időm, és helyem nincs ; ré
szint ki tudná öt leírni? Egyébiránt képzelj magadnak egy lelkes, érzékeny 
lelket, középtermetű sugár barna alakot, kit én forrón szeretek, 's kitől én 
is viszont szerettetem. Sok verseimben 's «Jánoshegy» nevű elbeszélésem
ben, melly a' Regélőben1 kijött, sokat fogsz vonásaiból találni, ez utóbbik-
ban még nevét is szép szerével behoztam az elbeszélés végén. Reád hagyom 
azt kitalálni... De már sokat is beszélek talán mást, holott köpönyegedről1 

akartam szólni ? Azonban megfogod ezt engedni, ha azt mondom, hogy ő, 
a' kedves, volt olly szíves velem a' boltokat végigjárni *s ha köpönyeged 
szép, a' mi bizonyosan az, mert a' kiknek csak mutattam, mind igen-igen 
megszerették, az ő Ízlésének köszönheted. Egyébiránt mint láthatod, egészen 
a' te kívánságodhoz kívántuk magunkat szabni, 's gyapjú* szövetű virágos 
selyemmel hímzett szövetet vettünk, illyen van a' divat újságokban is; 
e' mellett pedig nem igen kiáltó szinü. Pesten, nagyobb részint ebből hor
doznak köpönyeget minden előkelők. Igen fogunk rajta örülni mind barát-
ném, mind én, ha választásom tetszésedre válik; egyébkint, a' boltosnál 
minden órában visszacserélhetem . . . erre azonban hiszem nem leszen szük
ség. Más alkalommal többet. Élj boldogul kedves ! 's emlékezz minél több
ször szerető bátyádra. Martha2 kisasszony mint ismeretlen tisztel és csókol, 
én neki rólad igen sokat beszéltem már 's ő téged lélekben szeret. 

Maradok halálig hiv testvéred Muki. 
Ha több pénzem volna, szívesen küldöttem volna még valamit köpö

nyeged mellé 's valamit a' többi leányoknak is ; de így a' télre mindig 
kétannyi kell. A' köpönyeg ára 15 fr, pengő. 

A' Regélővel egy párisi köpönyeget is küldök, a' legujjabbat, Pesten 
most ez a' legujjabb szabás. 

3. 
G a r a y J á n o s l eve le a t y j á h o z . 

Pesten, april' l lén 836. 
Meg nem* foghatom, kedves Szüleim, hogy az alkalmatosság kezök 

mellett lévén, sőt annak egy öcsémtül irt levelet is adván, nekem még csak 
egy betűt sem irtak. — Öcsém levelére irt válaszomat idecsatlom 's kérem-
neki elküldeni, kegyeteket pedig elmellőztetésemért arra kárhoztatom : hogy 
véghetetlen hoszszú levelet adok olvasni, melly tanuja legyen kegyetek. 
iránt viseltető fiúi szeretetemnek. 

Kristofek Ferus által küldött levelemet alkalmasint igen későn kapták 
meg; de még is szerettem volna tudni, hogy fogadtatott irásom ; hogy elé
gedett meg vélünk Ferus itt létekor, elbeszélt e mindent körülményesen,. 
rólunk. Mi részünkről köszönjük neki «a' szegszárdit» 's azt kívánjuk, hogy 
jövő esztendőre minden icze helyett ugyan annyi tíz akóval teremjen neki 
több bora, mellyet aztán ne öt forintjával, hanem tizenötével adjon ei nekünk. 
Pestieknek, az az nem nekem, mert én az ingyen bort (egész tiszteiette L 
legyen mondva) inkább megiszom, mint a' drága pénzen megvettet. 

1 1835. II. 78—81. sz. 
2 Pap Márta, későbbi első felesége. 
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Piros husvétnapját vigan töltöttük, kalácsosan és piros tojásosán a' mint 
illik; de most nem sokára a' házi gazdát fogjuk megtölteni, az az annak 
zsebeit, mert közel a' György, ez a' telhetetlen pénzevő György. Uj szállá
somnak előre örülök, bár a' hordozóskodásnak nem vagyok nagy barátja,. 
's bátoraimat kimélni szeretem, 's ez okbul azért sem hordozoskodom-ki 
előbb halpiaczi szállásomból, mig a' magam házába nem hordozóskodhatom. 
«Hohó! hátrább az agarakkal öcsém uram!» fogja mondani valamellyik 
élesecske nyelvű szegszárdi fográgó; de a' fográgók már sokszor rágták 
fogaikat felettem és miattam, katonává, szülésszé 's tudja isten mivé nem 
tettek, 's én még is itt vagyok — élek, még pedig igazán és boldogan élek,, 
ha nem vagyok is — ozorai nótárius. 

A' diaeta, a' helytartó tanácshoz érkezett királyi leírás következésében 
okvetlenül május elején végét éri. A' nádor ur már a' gőzhajót is meg
fogadta családja számára, Pestre vissza utazandó. Ez pozsonyi hír. Bécsben 
az à' hire, hogy tizen uralkodnak. «Hogy hogy ?» kérdé meghökkenve egyik 
bécsi sógor, «hogyan tizen?» — «No hát — lön a' felelet — Metternieh 
az egyes; a' kir. pedig a' zérus; egy és zérus az pedig tizet tesz; tehát 
Bécsben tizen uralkodnak.» 

Pesti hirrel is szolgálok. Ez abban áll, hogy tekintetes tudós Garay ur 
a' jövő 1837ik évre egy almanachot fog kiadni, mellynek szerkezéséért 
Trattner—Károlyi nyomtató intézete kötött contractus szerint 500 váltó 
forintot fizet. Ez az almanach vetélkedő társa akar lenni az Aurórának, 
's azért visel «Hajnal» nevet, 's Garay a' Bajza Aurórájában többé nem 
irand, hanem a' maga Hajnaléiba, dolgozik több jelesebb pesti irók egybe-
köttetésével, melly Hajnalbul kegyeteket újévi ajándékul egy példánnyal 
megtisztelni bátor leszen. Addig elégedjenek meg ezen idecsatolt hirdetéssel, 
melly a' napokban minden pesti újságok mellett szétküldetett a' hazában. 

Még sokat szeretnék kedves Szüleimnek 's testvéreimnek írni, de meg
engedjenek ha azt mondom, hogy időmnek nem vagyok ura; ennek szegény
nek annyi ura van, mint Paksnak vagy Bonyhádnak. Örömmel mulatnám 
magamat kedves testvéreimmel is külön-külön levélben, de a' mint mondám 
szántani is kell, vetni is, hogy az ember arathasson. 

De még is! lehetetlen bezárnom levelemet! lehetetlen örömemet el
fojtani; melly mindenünnen elárad lelkemen ha reá gondolok, mit ma nyillat-
koztatott-ki kedves feleségem pirulva simulván keblembe — — hogy örö
meimnek legfőbbikéhez, ha isten egésségének kedvez, már két hónap óta van 
reménye Tudom kedves Szüleim is megosztják velem ez örömet, külön
ben hogy' is volnának szüleim ? vagy hol vagyon azon apa és anya, ki nem 
örül a' nagy apai és nagy anyai névnek ? — Én olly boldog, olly örömrészeg, 
vagyok, hogy még csak azt írhatom alá 

engedelmes fiuk MuM 

Csókolja és tiszteli kegyeteket mindanyiokat kedves feleségem, ugy 
szinte pesti apám és anyám. 

Tiszteljük továbbá minden atyánkfiait és ismerőseinket, nevezetesen 
ezek között Babsi asszonyságot, kinek urát most vala szerencsém előszer 
látni és ismerni. 

Irodalomtörténeti Közlemények. L. 5 
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4. 

G a r a y J á n o s l e v e l e G a r a y A l a j o s h o z . 
Pesten, apriT 11 én 1836. 

Martzius' 28kán költ leveledet szívesen vettem, 's testvéri vonszalmad' 
jeleit, ugy szinte hazafias gondolkodásmódodat nagyra becsülöm. Miért nem 
irok neked levelet? lelkem, te arra jobban reá érsz 's csudálom édes apám-
tul, hogy czímemet veled nem tudatta. De hogy jövendőre tudjad, im ez: 
«ffalpiaczon, Resóh festő'háza első emeletében», hol ugy hiszem egy pár 
esztendeig maradandó leszen lakásom, 's ha netalán szünidőtökkor feljönnél, 
te is itt látogass meg. 

Örömmel vettem azt is, hogy helyzeteddel megelégszel 's a1 természet
tudományban gyönyörűségedet leled, 's végre hogy magyarul szeretsz olvasni, 
's írásodban is válogatott magyarsággal törekszel irni : de megfogsz engedni 
nyiltszivüségemnek, ha arra figyelmeztetlek, hogy nem a' czifrázott 's hal
mozott írásmód az, meliyet az aesthesis kíván ; minél egyszerűbb leszen 
kifejezésed, minél halmozatlanabbak virágaid, minél meggondoltabb a' meg
választás : annál közelebb vagy a' stylus remekéhez. Alizlés az, lelkem, 
meüy czikornyában és dagályban keresi a' szépet. Továbbá igen tanácsos 
az ujabb származékú szavak' valódi s' egyszer meghatározott jelentése mel
lett maradni; így: fogalom (conceptus) nem pedig foglalatosság 's a' t, de 
különösen a' szókötésre nézve a' magyar nyelvvel igen csinnyán kell bánni, 
ez ellen is gyakran vétkezel; a' jó példák erre legjobb tanítók. Mindezeket 
nem leveledre vonatkozólag korholom ; mert a' levél, ha ugy érzés' szüle
ménye, mint a' tied, mindig kedves, 's előttem kétszer az, mert a' te szíved' 
tolmácsa ; hanem azért figyelmeztetélek, hogy ha valamikor nyilván kívánnál 
írásoddal fellépni. Nincs nehezebb a' jó prózánál; bár sokan nem hitethetik 
el magukkal. Az a' Kisfaludy Sándor istenlése nálatok nagyon behonnosodott, 
pedig K. Sándornál Kazinczy 's Vörösmarty, Kölcsey és Bajza stylusa, gon
dolkozásmódja és szellemi iránya hat K. Sándorral felér. Tudom, hogy ezt 
sokan közületek nem hiszik; de hidd el a' tengerről legjobban fog ítélni 
a matróz. Sapienti sat ! 

Neheztelsz továbbá, hogy, bár megnősödtem, veled nem tudatám. Lelkem, 
ez téged szintúgy illet mint többi testvéreimet ; tudjátok, hogy veletek örö
meimet szívesen közlöttem mindig, e' legujabbikból sem valál te kizárva. 
Tudattam én azt édes apánkkal azt hivő, hogy az meg' téged értesítend 
róla, 's eddig felőlem 's hitvesemről már glossákat is csináltok együtt piros 
húsvét napján Szegszárdon. Egyébiránt a' mit H. M. irt az szórul-szóra igaz 
's az én feleségem «szép görög leány» — volt. A' «Jánoshegyiben ő van 
leírva nagyobb részint, 's ha még emlékezetedben van a' szép «pap Márta» 
képzeld elődbe 's ollyan a' feleségem, még a' nevet sem hagyva-ki, mert 
őt is Márthának hivják 's vezeték neve Pap. Boldogan és megelégedetten 
élünk együtt. 

Literatúrai körömben a' legújabb változás az, hogy a' jövő 1837re 
egy almanachot «Hajnal» czím alatt fogok szerkezni, mellyért Trattner—Károlyi 
600forint szerkesztői díjt fizet, «Jósige» czimü drámám újra kidolgozva a' budai 
színpadon sikerrel adatik. Egy másik történeti dráma «Báthory Erzsébet» 
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a ' pesti drámai társaság (mellynek tagja vagyok) drámáinak Ilik kötetéül 
tfog kinyomtatni az őszre. «Uti képeim» nyomtatásához május elején kezdek. 
Jelenleg igen elvagyok foglalva a' M. Conversations lexicon pótlék köteteivel, 
•mellyeket még ez évben kell elkészítenünk. Csókollak, k. feleségemmel együtt, 
-szerető bátyád 

Garay. 
5. 

G a r a y J á n o s l eve le a t y j á h o z . 

Pesten július 8kán 1836. 
Julius 3kán irt levelökre Kedves Szüleimnek meg kell vallanom, hogy 

ígéretemnek eleget nem tettem, de annyi féle baj csoportosult fölém, hogy 
azt ez óráig teljesítenem lehetetlen vala, 's mivel már a' nagyjából ki gázoltam 
felelhetek csak olly összeszedett lélekkel, különben ezt sem tehetném. 

A' múlt hónap közepe táján t. i. a' nagy szél ipám uramra csapta bolt
jának nehéz vas ajtaját s' az erőtlen öreg lezuhanván kezével éppen ott, 
hol a' pulsus van egy nagy vas szegbe esett. Az úgy is erőtlen öreg véres 
•kézzel 's félig elájulva hozaték haza, 's én feleségemmel együtt éppen a' ház
nál voltunk. Midőn feleségem a' különben is felette 's igen érzékeny szívű, 
-atyját illy véresen és haloványan megpillantá felette megrendült egész valója 
's jajjait alig lehete lecsillapítanunk. 

Ennek következése az lett, hogy kedves feleségem más nap igen roszúl 
leve, alhasában nagy szaggatásokat kapott, 's délután fél négy órára napám
nak, ai én, 's 'a házunkban lakó bába jelenlétében a' benne az ijedség által 
elszakadt idétlen gyümölcstől megvált 's én örömömben és rettegé
semben kifolyt könyek között szorítottam ajkaimhoz egy kis fiacskát, kit 
Gyula névre kereszteltettem, de az alig másfél arasznyi gyenge, éretlen 
gyümölcs öt napnál tovább ki nem állhatá a' neki még kora világot 's az 
-örvendező apának fija temetését is kelle látnia ! De még ez nem vala 
elég, mód nélkül elgyengült feleségemet egy hétig a' bába ápolta ; de a' kilen
cedik napon olly roszúl lett, hogy orvost kelle hinnünk, 's ez mai napig is 
jár házomba ; még tegnap előtt nagyobb volt a' hihetőség, hogy meghal, mint 
megél, de a' krisis, hála szerencsémnek 's derék orvosomnak jobbra fordult 
' s a ' kedves, kiért életemnél inkább remegtem, tegnap és ma egészen jobban 
van ; ma már fel is ült. 

Az én igen tiszteletreméltó napám éjjel-nappal nálunk volt 's van és 
az ö anyai szorgalmának csak nem többet köszönök, mint az én éjjel nappali 
Ápolásomnak. 

Ipám uramnak a'keze e' közben szerencsésen meggyógyult, Ő is minden 
este nálunk van. — Illy körülményekben, kivált ha még hozzáteszem, hogy 
a' Hajnal számára begyült darabok is éppen ezen bajaim közepette gyűltek 
fejemre, igen természetes vala, hogy nem járhattam-el kedves Szüleim dol
gában ugy mint akartam, mert igazán megvallva a' dolgot 16 nap óta még 
a' szobából sem voltam-ki. Annyit azonban megnyugtatásokra mondhatok, 
hogy Szekrényessy urnák mindjárt akkor mindent által adtam, mit tett, mit 
végzett azt nem tudom, de egy pár nap múlva mindent megírok, addig csak 
•türelemmel legyenek. 

5* 
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Akkor megírom majd a' pesti hirt ia az ifjakról — előlegesen csak 
annyit, hogy engem semmi esetre és semmi tekintetben ne féltsenek kegyetek. 

Viszont tisztelik jó öregeim mindnyájukat valamint Vajda1 barátom 
hitvesével együtt (remélem hogy Kristofek által tudják, hogy Vajda az én 
Mártám nénjét már el vette feleségül) én pedig feleségemmel, kedves fele
ségemmel együtt csókolom drága kezeiket ugy szinte kedves testvéreimet,. 
maradván állandó szeretettel, engedelmes fiuk 

Muhi. 

6. 

G a r a y J á n o s l eve le G a r a y A l a j o s h o z . 

Pest, sept. 28kán 1837. 
Kedves Öcsém, mire levelem hozzátok ér, bizonyára már elhagytad az:, 

atyai házat, 's igy legjobbnak tartom, neked egyenesen Pécsre küldeni ez. 
egypár sort, mellyeket Babocsay Pál ur', másodévi törvényhallgató szívessége-
által kapsz kézhez. Fogadd őt szívesen 's ha lehet, legyetek barátokká ; neki 
igen nagy kedve telnék benne, ha az év' multával közitekbe fogadtatnék — 
már azt is ki ealculálta, hogy együtt fognátok első miséteket mondani, — 
minthogy a' mint mondja, te szárazkáplánkodni fogsz jó ideig, de ez majd, 
elválik. 

Eszembe jut ennél az, mit ittlétedkor társaidrul és helyzetedrül velem 
közlöttél ; én megint csak azt mondom, mit akkor mondottam : «tűrj». Meg 
van, édes öcsém, minden állapotnak a' maga kellemes és kellemetlen oldala, 
— 's egy pálya, minden nehézség nélkül, nem is méltó a' megfutásra. Az 
erény és lélekerő csak küzdelem közt fejelhetik ki. A' gyáva fele utón vissza
borzad, de a' férfiú a' sors 's körülmények csapásait keblébe temeti, — 's 
áltatok edződik meg. Barátom ! a' férfi kebel nagy erővel bírhat, hidd el 
nekem, ha — magában bízni tanult. 

Azért légy jó kedvvel, — hajulj meg ott, hol meg kell hajulni, de 
azért lecsapott fővel 's hunyászkodva nem fogsz járni — mert Isten az. 
ember fejét azért tévé vállaira, hogy egyenesen hordozza. Nyúlj kebledbe, 
*s ha ott vigasztalást és megnyugvást lelsz — te vagy az erösebb. De 
sapient i sat ! 

Mit Rondaháti felől írtál, azt igen szívesen vettük mindketten, Mun
kácsy és én, 's legkisebb aggodalommal se légy magad iránt — mi rólad -
úgysem tettük fel — de választ az egész dolog nem érdemel; hiszen éppen-
azért nyomattuk ki a' levelet, hogy az saját iróját csúfítsa meg, — okos 
ember átlátja, hogy végre is nem a' szerkesztő hanem a' gyámoltabb levélíró 
az elfogult, a' részrehajló, szóval a' nevetséges rész. — Verseid újra-
dolgozva jobbak, mint előbb ; csak a' rimezésben légy lelkiismeretesb, — 
nem tudom, ha akarod-e, hogy a' Bajzolatokban kiadjam egyikét vagy 
másikát — 's nem lesz-e bajodra, ha névvel írsz szerelmes verseket még. 

1 Vajda Péter, a jeles író. 
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most nevendék korodban ? Én nem csak e' tekintetből, hanem, abból is 
tanácslanám a' halogatást, hogy minél tovább gyakorlandod magadat, annál 
sikeresebben lépendsz fel későbben... hanem erre magad válaszolj, hogy 
szeretnéd hogy cselekedjem. 

Elég mostanra ! élj egészségben 's vidámon, megemlékezvén néha-
néha szerető bátyádról 

Mukiről. 
Címzés: Pestről. Tisztelendő Garay Alajos Urnák, Pécs megyebeli 2 d. 

évi nevendék papnak Pécsett. 

G a r a y J á n o s l eve le G a r a y A l a j o s h o z . 
Pest, őszhó 18kán 837. 

Kedves Öcsém ! 
Tekintetes Babocsay Pál táblabíró úr Pécsre rándulván, fiához, szives 

-volt magára vállalni e levelet, mellyet alkalmasint jurista fia által veendesz 
kézhez, légy rajta, hogy ugyanez alkalommal válaszolhass, tudván azt, 
hogy irásod mindenkor kedves előttem. 

Utóbbi leveledben küldött költeményeid hármát «Rózsa szerelme, — 
— A' síró leány, — 's jó barát»-ot a' Rajzolatokban már kinyomatám, 
mint ohajtád «Badacsonyi» név alatt ; a' többit nem használhatom. Óhajta
nám, hogy jövendőben is írj e* féléket, 's ha mindenkor szem előtt tar-
tandod azt, hogy irva haladunk 's haladva kell Írnunk, ha a' dolgot igen 
könnyűnek nem veszed, ha csak akkor irandsz, mikor fellelkesülsz, lyrád 
nemcsak előttem, de mások előtt is kedves leend. 

Mit magadban elhatározol, 's igaz férfiúi szilárdsággal határzál el 
magadviseleted iránt, az szép, igen szép, ha megtartod, — egész becsülése
met megnyerted, mellyet pedig, tudod, pazarlani nem szoktam. 

Mi engemet illet, mióta láttál, folyvást egészséges 's megelégedett 
vagyok. Közönséges foglalatosságim a* Hajnal szerkesztésével 's correcturái-
val szaporodtak csak, mellyel azonban minden igyekezetünk mellett is, 
novemberi vásárra el nem készülheténk 's alkalmasint karácsony előtt el 
sem készülünk. Talán csak lesz közületek valaki, ki megrendelendi ? — 
Drámám kettő van készen, a' harmadik munka alatt van; egyike az 
elsőknek a' pesti játékszin igazgatóságnál, melly, ha jutalmasan meg

állhatunk, az új évre azt alkalmasint elöadandja 's a' t. 
Külső körülményeim jót változtak. Sz. Mihály óta már új szállásomon 

vagyok, hova f. hónap' 30kán fönemlített Babocsay táblabíró urnák leányát 
Máriát,1 kit, ha jól emlékezem, láttál, 's ki már akkor, noha eleve nektek 
kinyilatkozni nem akartam, szivem' választottja volt, hitvesül, hitvesemül 
hozandom haza . . . . 's újra kezdem a' pályát, mellyen már egyszer olly 
lélekrázó csapást nyertem, de sorsom, a' jó, mit álmodni sem mertem, ismét 
egy olly tokélletes, olly szeretetre méltó, kedves hölgyet vezet e elömbe, hogy 

Babocsay Mária, második felesége. 
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én nem csak a' multakért" reménylek teljes kárpótlást találni benne, hanem* 
egész jövendőm boldogítóját bizton reméllem angyali szivében feltalálhatni.. 
— Ha egészségünk 's főleg állapotom megengedendő húsvét táján lerándulunk 
Szegszárdra, 'a Pécsre is, 's akkor téged is meglátogatandunk. Élj addig is-
békességben és örömben, 's tudósitsd gyakran állapotodrul 

szerető bátyádat 

Mukit.-

8. 

G a r a y J á n o s l eve le a t y j á h o z . 
Posony, feb. 7kén 838; 

Kedves Szüleim! 
Becses levelöket, mellyben házassági frigyemhez szülei áldásukat 's-

uj helyzetem feletti örömüket jelentik ki, a' legnagyobb megindulással 's-
örömmel vettem, miért is forró köszönetemet mondani el nem mulaszthatom^ 

Kevéssé kósőcskén történik ugyan válaszolásom ez igen becses levélre^ 
de ennek oka az, hogy épen ez időtájban jött kezemhöz,. midőn innét Pestre 
visszautazásomra készültem ; t. i. kedves hitvesemért rándultam le múlt hó 
17kén 's előbbi tervünk' ellenére, minthogy a' hosszú időt sem egyikünk',. 
sem másikunk' szerető szive ki nem állhatá, magammal felhozám, tőle soha 
többé el nem szakadandó. Két egymást szerető sziv kis kunyhóban is meg
fér egymással, 's kedves hitvesem elég lélekkel 's ragaszkodással bír irán
tam, hogy addig is, mig bútorainkat felkaphatjuk 's nagyobb szállásunkat 
elfoglathatjuk, vélem egy magános szobát testvérileg megosszon. 'S igy már 
most végkép Posonyban vagyunk egésségesen, megelégedve 's boldogan. 
Három heti egymástóli távollétünk csak még szorosabbá tévé a' kapcsot 
közöttünk: kinos de hasznos leczke volt ez, egyszersmind pedig egy soha 
el nem felejthető viszontlátási örömnek 's hitvesbarátnémtól öt levélnek 
vala létre hozója, mellyek nekem legdrágább kincseim közé fognak tartozni. 
Utam egy kissé sokba került, mert hogy a' redactionál sokáig ne hibázzam,, 
postán azaz gyorskocsin mentem le 's jöttem fel, de mi e' költség, ha meg
gondolom, hogy rajta lelki nyugodalmamat vásárlottam vissza ? Ifjú, ép 
erőm amazt hamar helyrepótolhatja ; emez örökre oda lehetett volna. 

Hivatalkörömmel igen megvagyok elégedve, álláspontom' tisztes és 
egészen független volta alig érezteti velem, hogy hivatalosan dolgozom. 
Szállásom, mellyről ha jól emlékezem már irtam, négy öl fával 's 12 font 
gyertyával együtt ingyen vagyon, 's tetszésem szerint választható levén 
3 szobából, konyhából 's a' t áll de a' mellyet csak bútoraink fölérkeztével,. 
mellyek a' 3 szoba megtöltésére elégségesek, foglalandunk el. Miről kegyeteket 
annak idejében úgyis még egyszer tudósitandom. Orosz1 ur igen mi veit 's-
derék úriember, a' fizetésben pontos, 's bánásmódja nyájas és megbecsülő. 
Szerkesztő társai hárman vagyunk, Csaté Pál, Molnár Sándor2 ügyvéd 's 
én; egy segédünk 's expeditorunkon kivül. Újságunk pedig napról napra 

1 Orosz József író és publicista (1790—1851), akkor a pozsonyi (kon
zervatív) Hírnököt szerkesztette. 

8 Később bíró, s mint törvényszéki tanácselnök halt meg (1808—1882).. 
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növekszik pártfogoltatásban : előfizetőink'száma a' két ezerét már meghaladta. 
Én el vagyok határozva ha többet nem három négy évet bizonyosan itt 
tölteni. 

Különös örömmel vettem továbbá kedves húgaim' 's édes anyám 
jegyzékeit is, de Nina húgomról kötve hiszem hogy miattam a' szép vadászt 
oda hagyná. Igen erősen hiszem, hogy a' megnyíló nyárral vagy egypár 
napot kiszakaszthatok magamnak 's ezt arra használandom, hogy szeretett 
hitvesemmel együtt gőzhajón e' vidámkedvü jó húgokhoz 's e' szelíden-édes 
anyához 's tisztes apámhoz lerándulandok ; addig is egy példány Hajnallal 
kedveskedem húgaimnak, melly tisztelt ipámnál vagyon letéve 's ha előbb 
nem, vásári alkalom által vitessék el tőle egyik vagy másik Szegszárdi 
emberrel, kik a' vásárra számosan mennek fel. Ezt legjobb elküldési mód
nak találnám. Munkácsy1 urat is megszólítottam, hogy a* tavai hibázott 
számokat Rajzolataiból kegyeteknek megküldje 's egyszersmind az idei 1838ki 
folyamot is újra megrendeltem húgaimnak. Valljon megtörténtek-e ezek ? 

Nyéki referens urnák levelét már igen régen van, hogy átadtam, ha 
felelet még nem jött reá, arról valóban' legkevesebbet sem okolhatnám 
magamat, én kedves apám' megbízásaiban még mindig készséggel 's öröm
mel jártam el. 

Végtére kedves hitvesemmel együtt csókoljuk édes mindnyáj okát 's 
Istentől minden kitelhető jót kívánunk. Igen becses levelök pedig mindenkör 
"kedves lesz szívemnek, ki állandó szeretett 's tisztelettel vagyok 

Kedves Szüleimnek engedelmes fiuk 
Mukü 

9. 
G a r a y J á n o s l e v e l e G a r a y A l a j o s h o z . 

Posony, mart. 7d. 838. 
Kedves Öcsém, 

Múlt hó' 6kán irt leveled tévedés nélkül érkezett hozzám "s elég ide
jén, hogy hozzám viseltető szereteted 's vonzalmad' újra tanúsítsa. Vedd 
azok' viszonzását e' sorokban. Messze mentem, mondod ; nem oly messze, 
hogy szeretteim' emléke elfáradhatott kisérésemben és nem olly távol, hon
nét gondolatim azokat el ne érnék. Mind együtt úgy sem lehetünk, de igen 
szellemileg, — 's ezen szellemi együttélés koránsem szakadt meg, mitől 
tartani látszatol leveledben, Pestről eljöttem által, azoknál, kik velem rokon-
éreztek 's gondolkodtak. 'S ezek között, jól tudom, te is vagy. Részemről 
megnyugvást 's megnyugtatást leltem fel új működésemben, mihez házi 
boldogságomat •— melly egyike azon keveseknek, minőkkel az ég csak 
kedvelteit áldja meg — hozzá számítva, valóban elértem azt, mit elérni ezáltal 
reméltem, helyzetem' kényelmesebb — jobb —'s jövedelmezőbbre fordultát. 
'S ez rövid históriája a' nagy útnak : Pesttől Posonyig. 

Két kérdést intézsz hozzám e' levélben : mért a' Rajzolatokba nem 
írok ? és, folytassad e te is a' kezdettet ? Mint a' hirlapok mellett láthattad, 
folyó év áprilisével meginduland Kunoss* barátom' Természet czímü. folyó-

1 Munkácsy János író és szerkesztő. 
2 Kunoss Endre költő (1811—1881). 
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irata's ez felelet első kérdésedre, mellyel egyszersmind másodikodra is meg
feleltem, midőn arra kérlek, hogy, ha mit készítesz, azt ezentúl az én érde
mes barátomnak küldd el, ki irántad bizonyára tekintettel lesz. De jól fegy
verkezzél ám, barátom. A' Rajzolatokat tehát, mint látom, olvassátok, hát 
a' Hirnöket? 's, ha igen, mit tartanak felőle nálatok az öregek, mit az ifjak? 
A' legujjabb időben egy : magyar újságok' heti szemléje állandó czikkelyünk 
sok zajt csinált a' pestiek között és bajt Helmeczynek. Mit hallani 's mit 
ítélnek az ezévi Hajnalról mások, mit te? Ha esztendőre kiadom e' nem 
bizonyos ; Károlyi igen gondatlanul bánt velem a' képek iránt 's mind én, 
mind a' publicum megcsalódtunk. Hát a' M. Sziont olvassátok ? 

Végtire őszintén örülök, hogy béke 's egyetértés van köztetek, csak 
azon óhajtást rekesztve hozzá, hogy vajha minél tartósabb legyen ez. Élj, 
édes Öcsém vigan és nyugodtan, tégy a' mit tehetsz öntökélyesítésedre, 
magad tudod, hogy ez legbiztosabb 's legszebb kincsünk a földön. — Akár
miben és akármikor megkeressz vélekedésemért, tanácsomért 'stb. mindig 
kedves Ieend előttem, úgy leveleid bármikor, mellyeket, hogy hova utasítsd, 
majd Szent György után megírom ; egyébiránt most Ventur uicza 114. sz
álait van lakásom. 

Babócsay urnák viszonos idvezletünket, de azt is megmondd, hogy mind 
én mind kedves hitvesem, ha még sokáig nem ír, bosszút állunk rajta's — 
mi írunk neki, még pedig olly nagy levelet mint a' Corpus Juris 's az mind 
mind «iehordorium» lesz. Csókol szerető bátyád 

Muhi. 
10. 

G a r a y J á n o s levele a t y j á h o z . 
Pozsony, maj. 10. 1839. 

Kedves, jó Szüleink! 
Sokáig halogattam az írást, mi szerint dolgaink' folyásáról kedves 

Mindnyájukat tudósítanom kellett volna, de ennek leginkább az volt oka, 
hogy Orosz úrral volt viszonyaim megváltozván, vagy három hónapig szüntelen 
a' magam ügyei foglalatoskodtattak, 's ezekről előbb írni nem akartam, mig 
teljes bizonyost nem mondhatnék. Most azonban minden el vagyon hatá
rozva nálom : a' jövő hónap elején visszaköltözködöm Pestre, hol tartósabb 
Összeköttetésekbe lépek névszerint Landerer úrral is, 's jövendőmnek bizto
sabb alap kínálkozik, mint itt. De ezekről bővebben, miután Pesten leszek, 
miről kedves Szüleinket azonnal értesíteni el nem mulasztandom. — Azt 
azonban ide kell függesztenem, mennyire örvendünk, hogy olly közel leszünk 
kedves Szüléinkhez, mert csak most érezem leginkább, milly közel valánk 
Pesten Pozsonyhoz képest : innen talán sohasem látogathattuk volna Szeret
teinket, ami pedig kedves hitvesemnek egyik legfőbb óhajtásai közé tar
tozik, férje' szüleivel 's testvéreivel megismerkedni, azokkal szorosabb viszo
nyokba lépni, 's nekik kis fiunkat megmutatni, ezt a' szeretetre méltó kis 
angyalt, ki örökös jó kedvével 's fokonkénti gyors kifejlésével minden órá
ban uj örömet, uj áldást hint körölöttünk. Már öt hetes kora óta (tehát 
még a' hat hét elfolyta előtt) kezdette megkülönböztetni a' tárgyakat, kezdett 
néha néha gögicsélni : most már egész nap vége hossza nincs ennek, egész 
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nap jár szájacskája, mindenkit megszólít, mindenkire nevet, *s ollyan mint 
egy halacska. De nem is csoda, még soha netn volt beteg, hogy azt mond
hatná az ember, 's egyáltalában alig tudjuk, hogy gyermek van a' háznál 
olly keveset sír, ámbár csaknem az egész napon át ébren van, s játszik, 
nevet, gőgiesél, ficzkándozik kedvére, de azért aztán éjjel úgy alszik, hogy 
rendesen csak a' tuti idejére ébred fel vagyis inkább alva veszi azt is minden 
nyivogás vagy kedvetlenség nélkül. Reggel ötödfélkor 6 órakor már ébren 
van, első dolga, hogy körülnéz egy darabig, aztán megszólítja anyját (de 
nem sírással) 's a' mint az ember reá veti a szemét (mert közöttünk fek
szik) első, hogy az emberre mosolyog, nevet, mit már hangosan is tud-
Legnagyobb mulatságunk a' fürdőjével van; mert azt a'fitzkándozást, kapá-
lódzást, örömet és kedvet soha sem láttam, mint ez a' gyermek tesz, ha 
vizbe teszik ; soha ez a fürdőben nem sírt, sőt minél nagyobb lesz annál 
inkább mutatja kedvét benne; a' teknŐből maholnap kinyől, akkora. A' most 
múlt vásárkor már játékot is kapott, a' gyönyörű időt, melly most jár, 
használjuk 's kijárunk vele a" szabadba is. De már sokat is csevegek a 
kis kuruczról, az Isten adja, hogy minél előbb édes nagyszüleinek térdein 
lássam mászkálni. Csak Pesten legyünk egyszer, majd könnyebben hatá-
~ozhatok. 

Nagyon, de igen nagyon megvalánk lépetve kedves szüleink 's test
véreink uj jósága által, mellyel kis kékszemű fiunkról megemlékeztek név
napja alkalmából, 's nevében köszönjük nagymamája' 's tantjai' ajándékit, 
az utóbbiakéra bezzeg lesz szükség, mer már 9 fejkötőt nőtt ki, akkora feje 
van, de azért mégsem óriás, mert szája csak egy kis mogyoró mint az apjáé, 
jele hogy okos ember lesz belőle, azaz okos mint a fokos. 

Anti Öcsémet igen szeretném, ha Pestre jönne 's azért itt nem kérde
zősködöm helyről, miután mi is Pesti lakosok leszünk, a' kis szitka, mellyet 
két évvel ezelőtt számomra készített, még most is jó szolgálatokat tesz. 
Alajost megszállotta a' Músa, 's temérdek verseket bocsát közre a* Rajzo
latokban és Regélőben, — ezen igen örülök, de jobban szeretném, ha keve
sebbet irna 's nagyobb gonddal. Ö arról panaszkodik, hogy nem válaszoltam 
neki ? ez tévedés, tehát nem kapta meg levelemet, a' mit igen restellenék. 

A' legjobbat 's legsúlyosabbat utójára hagytam. Drága apám az, 's 
közelgő névünnepe, mellyet ez évvel már hatvanadszor ér el, a' sorsnak 
sok, és súlyos csapásai alatt, ugyan, de mellyek közé az ég örömeket és 
virágokat is fűzött, édes anyánknak 's egy egész csoport gyermeknek őszinte 
's érzékeny szeretetét, mellyet részemről egy kedves és szintoly jószívű 
menye' 's egy ártatlan kisded onokácska' szeretetével szaporíthatni lelkem
nek öröme 's óhajtása. Vegye e' hármasán 's mégis egybeolvadt szeretet' 
bizonyságát azon meleg és igaz óhajtásban : hogy a' mindenek' ura a' jósá
gos Isten, e' jó apát nekünk még számos évre megtartsa, 's ő gyermekeiben 
és onokáiban gyönyörködje keresztül agg napjait, mellyek eléggé voltak már 
keserítve. Éljen, édes apánk, éljen sokáig! és boldogan. 

Végre mi mindnyájan egészségesek vagyunk, melly jót szinte mind
nyájoknak viszont kívánunk, 's csókolván testvéreinket maradunk kedves 
Szüleink engedelmes gyermeki Garay János 

Garay Mária 
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11. 

Garay János levele Garay Alajoshoz. 
Pest, aug. 21d. 1839. 

Kedves tüzeskedő Öcsém! 
Tudom én mi a' te bibéd, 's hála, hogy számolásomban nem csalatkoztam. 

Nem az bánt téged, édes barátom, hogy leveleidre nem feleltem, mert lám 
mindössze is csak két levél, (mint azt most Terkával megvizsgáltuk) mellyre 
neked nem válaszoltam, 's micsoda óriási mellőzést követ el valaki, ki két 
levélre nem válaszol ! ; másban fekszik dythirambusi szaggatottságban irt 
neheztelésed' oka. Az fájt neked, hogy fellépésedet a' lyrai pályán olly 
(látszólag) hidegen vettem, 's koronkint megjelent költeményeidről neked nem 
irtam. De hogy' írhattam volna én neked költeményeidről, mellyeket nem 
olvastam, mellyeket nem ismertem — számíts csak vissza, épen ez időszakban 
találsz engem betegen, 's minden szellemi foglalatosságra tehetlenen. A' mi 
később, elszórva, hozzám jutott dolgozatidból, — azt akarod, hogy őszintén 
szóljak — örömömet, mellyet fellépéseden éreztem annálinkább megzavarás 
minél valódibb 's bensőbb vala 's most is óhajtásom, hogy a'mit irsz, gonddal 
legyen írva, 's különösen első fellépésedet'kellett volna jobban megválasztani. De 
te ezt tanácsom sött egészen tudtom nélkül tetted 's olly emberek karjaiba 
vetetted magadat, kik téged 'a pályán oktatva vezérleni nem csak nem 
képesek, de közvetve balirányt adhatnak 's adnak is szárnyalásodnak, ezen 
kivül olly kevés reputatióval birnak ! Avvagy bír e a' Rajzolatok szerkesz
tője csak tűrhető tapintattal is a' poesis körül ? 's Rothkrepfnek1 kicsodák 
irói? micsoda reputatióval bír mind a' két lap a' literaturában, midőn ez 
haladásban, olly nyomós haladásban 's amazok nyavalgó hanyatlásban 
vannak. Az erős mindjárt az erősek közé áll 's az én tanácsom minden
esetre az lett volna, hogy az Athenaeumban lépjél fel. Ott bizonyos lehetsz 
benne, hogy legalább középszerűségen alól nem adják ki munkádat, mert 
mind a' bárom szerkesztő competens biró a' lyrában, 's műértő-, lapjok 
egy olly lap, melly characterrel bír 's dolgozótársai között állhatni, disz. 
Ezt az utat tanácsoltam volna én neked, ha fellépő szándékodat csak 
távolról is tudattad volna velem, 's te igen balul fogtál fel engem, ha tán 
azt hitted rólam, hogy én azért nem irok az Athenaeumba, mert annak 
jóságáról nem vagyok meggyőződve, vagy hogy Csatának meggyőződése az 
enyém is, mert vele egy bureauban dolgoztam. Téged, édes barátom, a' 
Csató' tolla, ámított el, engem pedig már, az említett két levél után, nem 
találtál érdemesnek több levélre, mintha felségsértést követtem volna el 
ellened. Azonban legyenek e' tüzeskedések megbocsátva 's szívből meg-
bocsátva ifjúságodnak 's ne hidd hevedben, hogy csalhatatlan vagy 's irán
tam nem valál igazságtalan, midőn szivemnél támadtál meg. Én ugy hiszem, 
hogy épen az mutatja hozzád való hajlandóságom' valódiságát, hogy veled 
igy beszélek 's nem máskép. 

1 Mátray (Róthkrepf) Gábor szerkesztő és zenekutató, évekig az Orszá
gos Széchényi Könyvtár igazgatója (1797—1875.) 
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Te engem alkalmasint igen is szigorú bírónak tartottál, midőn egyre-
másra figyelmeztettelek 's a' dolognak mint minden ifjú, könnyű végét 
szeretvén azt gondolád : eh, ez igy is megy ! a' versemet így is kinyomtat
ják, ha nem mérem is meg gondosan 's nem rímelem is meg szorosan ver
seimet, ha gondolatomat félig főzöm is és faragom ki. De édes barátom, a* 
ki neked illy verseidet kinyomtatja az nem barátod ; az csak a' maga 
szükségét pótolja vele ki, 's te a* milly mértékben fogsz extensive nyerni 
abban, vesztendesz intensivitásában dolgozataidnak, már pedig ki nem fog 
inkább ez utóbbiért küzdeni. Német költőket olvass és végy studiumul, édes 
barátom, ne magyarokat, 's ne kivált az ujságlapi költőket 's a' Figyelmező 
bírálataira 's Ítéleteire — lyra' dolgában kiváltképen Schedelre — halgass 
's ne Rothkrepfekre, Kis Ivánokra,1 ezek kontárok. Neked még most, mint 
látom, csaknem minden költő tetszik, te egy lelkesedéssel szólasz Kunossról 
és Pajerről ;a ég és föld ! Iparkodjál önálló ítéletre szert tenni. 

De már felhagyok írásommal mert nagyon is praeceptori Bajza-hangom 
kezd lenni 's te könnyen ezt is hidegségre magyaráznád. Találtam, hidd el 
verseidben sok szépet is és rokon éreztem vele, de épen azért, mert látom 
hogy van tehetséged, korhollak ott, hol hibáid' nem a' tehetség, hanem a' 
gond, stúdium és fáradozás hiányából eredni látom. Most még röviden 
azokra, miket tőlem tudni kivánsz : A' Hajnal születése második évében 
halt meg, még pedig örökre 's egyedül azért, mert kiadó társam 200 
forintban csalt meg engem 's én olly emberrel többé viszonyba nem lépek, 
de ha az Emlénybe irni akarsz, küld fel dolgozatidat minél előbb 's egye
nesen hozzám, a' szerkesztésébe befolyásom levén, felléptetlek, de csak úgy 
ficzkó, ha jó munkát adsz ; a' Garay név alatt nem szabad fél-embernek 
fellépni az én kezem alatt ; ugy szinte az Arvizkönyvbe is lesz befolyásom 
számodra. Kovacsóezy' vállalatáról is kérdezősködő!, hisz már verseket is 
küldtél neki. De én azt mondom neked, hogy az sem nagyszerű, sem kis 
szerű vállalat, 's nem jó mindenhová irni. A' Rajzolatokról mondjam meg 
Ítéletemet? én még egy számát sem olvastam a'jó Rajzolatoknak. Szemmel 
kell általában tartanunk édes öcsém, az újságoknak vagy akármi folyóira
toknak menetelét, mellybe dolgozunk, 's ha azok más vagy bal irányt vesz
nek fel, mint melly 'a mienk, el kell tőlük válnunk, vagy bennök fel nem 
lépni. Lásd én a' Hirnök' bureaujában fizetésért dolgoztam, 's mégsem, 
léptem fel annyi csalfény ellenére is a' Századunkban nevemmel, Rothkrepfnek 
pedig és Munkácsynak annakidején búcsút mondék 'stb. 

Végtanácsom az, hogy a' szerelmi dalokkal egy kicsit csinnyábban 
bánjál, koczkáztatni akarod e existentiádat, te tudod legjobban körülményei
det — még függesz, még clericus vagy, egy roszakarat — 's te conpromit-
tálva vagy. Ne félj nem késel el a' nyomtatással, mindig jobb az, ha lyrai 
darabjaink az irószekrényben érik el nagykorúságukat, mint a' sajtó kritikája 
által. Az érett gyümölcs jobb is, drágábban is kel. Tiszteld kedves, tiszte
letre méltó szüleinket nevemben 's csókold meg helyettem azon jó anya' ke-

1 Kiss Iván szinészíró (1807—1811). 
! Pájer Antal róm. katolikus papköltő (1811—1881). 
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zét, kit szeretettel nevezek mindenkor 's azon sok viszontagságai alatt meg
hajlott őgz embert, ki minket mindig egyformán szeretett 's istenesen ne
velt 's kit ezért tisztelve 's áldva nevezek apámnak, vajha nem sokára 
lássam öt. Élj, egészségben, 's fogadd öveim üdvözletével egybekapcsolt 
testvéri csókomat Muki. 

Cimzés: Pestről. Tisztelendő Garay Alajos Urnák a' hittudományok 
II. évbeli hallgatójának Szegszárdon. 

Közli: KOZOCSA SÁNDOR. 

HOL VANNAK LÉVAYNAK KAZINCZY GÁBORHOZ 
ÍROTT LEVELEI? 

E folyóirat múlt évf. 300. 1. Gulyás József jó nyomon járva adta meg 
a feleletet arra a kérdésre : hol lehetnek Lévaynak Kazinczy Gáborhoz írott, 
ezidőszerint még lappangó levelei ? T. i. valószínűleg Berettőn, özv. Kazinczy 
Artúrné, vagy Pándon Kazinczy Ottilia, Patay Sámuelné birtokában és 
levéltárában. De lehetnek a szóbanforgó levelek egy harmadik helyen és 
kéznél is — nevezetesen a gróf Lónyay-család levéltárában Deregnyön. 
E feltevés alapja a Gulyás idézte levélzáradék: «Levelem megírása után 
kaptam Graven úrtól...» E mondatból világos, hogy a levelek elküldője 
bizonyos Graven nevű személyiség volt. 

Ki ez a röviden odavetett név, Graven ? Senki más, mint gróf Kaminszky 
Lajos Tivadar, lengyel politikai menekült. Egy azok közül, kik a múlt 
század első felében a többszöri sikertelen forradalmi megmozdulás után 
tömegesen menekültek Magyarországra, különösen a Felvidékre. (Innen 
nyelvünkben a mi lengyelünk, a lengyelkedés !) Az orosz üldöző hatalom elől 
menekülő fiatal gróf Kaminszky valódi nevét érthető okból magyar földön 
is elhallgatta, eltagadta és Graf N., azaz Graven néven élt mintegy öt év
tizeden keresztül Deregnyön (Zemplén vm.), Lónyay Gábor és utódai 
házánál, családjában és barátságában. Úgy látszik, évjáradékot kapott otthon 
hagyott családjától, mert rengeteg könyvet vásárolt és sok folyóiratot járatott s 
túlnyomóan magyar nyelvüeket. Ez is magyarázza, hogy a gróf Lónyay-család 
deregnyői könyvtára a leggazdagabb magánkönyvtárak közé tartozik. Kéz
iratos anyaga is gazdag és becses. Tudva van pl., hogy Kossuth Tudósításainak 
is Lónyay Gábor volt a legfőbb anyagi és szellemi támogatója. A régibb 
időkre, de különösen a XIX. sz. történetére Kazinczy Gábor haláláig (1864. 
ápr. 18.), valóságos kincsesbánya a deregnyői kézirattár. Sajnos, kihaszná
latlan. Egyedül a deregnyői születésű Péter Mihály, aki mint az elszakított 
részek Tiszáninneni Ref. Egyházkerületének püspöke hunyt el, kutatott a 
deregnyői kézirat és levéltárban s használt fel egy részt Lónyay Zsigmond c. 
(Sátoraljaújhely, 1902) munkájában. (Szinnyei: Magyar Írók. X. 843—441.) 

Graven Deregnyön megtanulta nyelvünket, s egész egyéniségével részt 
vett és benne élt a magyar történelmi és irodalmi életben. Kiváló személyi 
tulajdonaiért nemcsak ismerték, de szerették és becsülték is nemcsak a 
családtagok, hanem a Lónyay Gábor politikus és író barátai is. «Ezen egy 


