
S52 ARATTÁK. 

A POZSONYI EV. LYCEUM KÉZIRATTÁRÁBÓL. 

A fentnevezett kézírat és levéltár a magyar irodalomtörténetre 
nézve is sok fontos iratot foglal magában, miről — mint hiszem — 
a remélhetőleg nem sokára foganatosítandó rendezésnél felveendő katalógus 
fényes bizonyságot fog tenni. Addig is, míg rendszeres értesítést nyújt
hatnék, legyen szabad mutatványul egy pár levelet közölnöm, mely a 
Döbrentey-féle hagyatékból való. Megjegyzem, hogy e közlemény nem 
igényli még azt az érdemet sem, hogy a legbecsesebb darabokat hozza, 
mivel a teljes áttekintés még a közlőnek sem volt módjában. Azokból 
nyújtok választékot, melyek legkönnyebben jutottak kezem ügyére. 

Báró Wesselényi Miklóstól 18 darabot bír gyűjteményünk, ezek
ből kiválasztottam azokat, melyek, ha nem is igen gazdag, mégis irodalom
történeti részleteket tartalmaznak s a melyek írójuknak fenkölt gondol
kodásmódját s érzületét, valamint Döbrenteyhez való meleg barátságát 
mutatják. (I—VIII.) 

Gróf Széchenyi Istvántól 3 levél van meg; kettőt közlök; az 
első azt hiszem, több tekintetből is igen érdekes. A harmadik (ezúttal 
nem közlött levél) német nyelven van írva. (IX —X.) 

Kazinczy Gábor e levele az egyedüli, mely tőle van meg; részint 
tartalmánál, részint hideg hangjánál fogva látszott közlendőnek. (XI.) 

Az utolsóul közlött apróság, Berzsenyinek báró Wesselényihez 
írott sorai, (XII) ha történetileg nem is nagyon fontos, mégis mind tar
talmánál, mind hangjánál fogva méltónak látszott, hogy az enyészettől 
megőrizzük. 

I. 
Szeretett Barátom! 

Ujj tüzet öntött belém utolsó leveledben tett telkesítésed, Gőthe 
Geschwisterjei készül, nemsokára készen leszsz; azon Epistola melyet 
ígértem, gyengeségem hamujában el vala temetve, de 'a te lángod ujj 
szikrára emelte 's ha tehetségem akaratomnál nem lesz gyengébb, érted 
fog lángolni, de minden esetre 'a jövő alkalmatossággal küldöm, ha roszsz 
leszsz, takard 'a jobbak reménylése leple alá. — Barátom egy Herculesi 
mivhez fogtam vala egy fösvényt adakozóvá tenni! Nem gondoltam meg 
vállaim gyengeségét, ostromolni keztem, 'a gyengébb részekre vetettem 
ok fegyvereim ereit, de mint töredékeny üveg törtek szélyel 's pattantak 
vissza meg edzett értz mejjéről; 's így egy hosszú levéllel meg kerestem 
G Bethlen Samuelnét und es war nicht der Federn werth die ich drum 
zerkeute. 

Isten ! agy lelket hazánkfiainak! téged pedig ölel 
Siho 20-ikán Február 1813. barátod 

Wesselényi. 
A Groffné kezeit 's kedves tanítványodot csókolom. 
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IL 
Döbrentei Gábornak hév barátságot Wesselényi Miklós. 

Kolosvárt nékem társaságod Paraditsommá teremtette 's újra vissza 
térésemet ohajtatya, két legfelyebb három hét múlva újra ölelhetlek. 

Az Athénéi Timont egy Lugosi nevű jó barátom fogja fordítani 
a ki egy valóságos jó érzésű 's igyekezetű ember; most Anyámnak 
Fiscalissa *s itt lakik. A Don Carlos hogy oly jól adódott elé örvendem, 
kérlek tudósíts a fordítás minéműségiről. Köszönöm barátságodot a Collín 
darabjai meg vételében. Azon Projectumod hogy 'a Magyar Theatrum 
homlokfalára Atyám mejj képe tétessék ditsoséges felséges, az ő szent 
fáradozásainak szent jutalma lenne, 's minden keresztek s pántlikáknál 
melyeket egy puha Tyrannus áruló hizelkedőinek gyalázatos melyeikre 
akasztott ditsőültebb mert ezt egy nemet adja. — Atyám szent hamvai! 
ne roskadgyatok oly hidegen öszve szűk házatokban, éltek még hazánk
fiai hév kebelekben, Atyám lelke ki ditsőűlt hazádban rebketz tekints le 
reám azon villám tekinteteddel mely előtt 'a vétek vissza tántorodott 
's a' gyáva elpirult. Ne engedd hogy soha is fijad azon mejj kép előtt 
lesütött fővel menynyen el. Ély szerentsésen. Lajosodot ölelem. 

Sibo 1813. martz 18-kán. 

III. 
Döbrentei Gábornak örök barátságot W. M. 

Már a' Nap ifiu sugári fejtegetik az el holt föld hideg kebléből 
a' sokat ígérő tsirákat 's örömmel tölti el a' Szántóvetőt egy egy 
patsirta' Tavaszt jelentő bájos éneke 's én ezen örömöket nem érezhetem 
társaságod által betsesítve. Kolosvárt ezen boldogságokat nem használ
hatom 's még is jelenléted 's társaságod mely boldog nappá teszi nekem 
22-két Aprilisnek midőn egymást újra látni fogjuk. Kolosvárt ezen a* 
napokon az az 23 és 24-ik a' Gubernátor Neve Napjáért Pompa Innep 
leszsz, a' Theatrum is ugy gondolom készül ezen Napra. A Gubernátor
nál bizonyosan Vocal 's Instrumental Concert leszsz, én most itten 'a 
természet szép énekesseit tsudálom majd meg látom hogy bájolóbbak 
lesznek-é a' Mesterségesek. Sibo 1813 Martznak 31-kén. 

IV. 
Sibon Mart. 12-kén 1824. 

Szeretett Barátom ! égy hetet Kolosvárt mulatván haza jövetelem
mel vettem tegnap leveledet. 

A Cato képét tsak a jövő Postán küldöm vissza mivel hosszasabb 
nézést kivan hogy arról megjegyzéseimet tehessem, — igen nagy örömöt 
okozott nékem, valójába jó kép. — Fischernek is tsak a jövő Postán 
fogok írni, — addig is kérlek mond néki szives köszönetemet. 

Azon Leveledet melybe a' Szekér és Lántzok iránt irál igen is 
vettem, de most igen sietve irván, azon Leveled nints kezemnél 's így 
arra nem felelhetek 's nem is tudhatom, hogy már nem feleltem-é. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 23 
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Szégyenelve s fájlalva kell irnom, hogy Shakspearedre nézt semmit 
sem tehettem. — Kolosvárt járék, a' Játék asztal mellett 's a' Német 
Theatrum számára van pénz, de ha külömben akár mely szent Tzélra 
is a' fizetés húrját pendíted meg a' leg lamentalobb visszás hangok zen
dülnek meg minden felőli. — A köz-érzés elhűlt 's léhábbak az emberek 
mint valaha. — A' mi rejtett szikrája lappangott még valahol a' jó 
érzésnek, azt kinöson addig fúvók egy néhányon a' míg égy acciás 
compánia állott egybe, mely a' Theatrumot által 's a' n. directio 's 
körmök aloll ki veszi, — erre valami 3 ezer frt gyűlt egybe, 's oct. 
már nem leszsz N. Theatr. — Ezt elég volt tenni egyszerre, 's ebbe 
a' mi Uraink el alélt lelki erejek ugy meg erőltette magát, hogy most 
több ily színű dolognak nem tsak tevésére, de sőt megfogására is elég
telenek. 

Isten veled, jövő Postán többet. Wesselényi. 

Oldalt: Édes Anyám szívesen köszönt, 's kéret hogy szerezd és 
küld meg néki a' Kiss János kitsiny Imádságos könyvét. 

V. 
Sibon Dec. 7-én 1828. 

Kedves Barátom. A' régi Ménesem el-adásáról a' Publicum annyit 
okoskodott és oktalankodott, hogy eluntam már a' sok ízetlen 's sületlen 
ítéleteket halgatni — azért jónak véltem azokra írásba felelni. Ezt ezen
nel küldöm Néked. Sietve Íródott, 's már most veszem észre, hogy némely 
benne el is van szelezve, de újra dolgozni már késő, azért tsak marad
jon Így. — Az Ortögraphiáját kérlek igazítsd. — Közöld Széchényivel, — 
igazítsatok benne holmit, ha szükségesnek látjátok, de értékesebb részeit 
ne bántsátok. — A Tzímjivél meggyült volt a' bajám, szint' ugy a' 
Mottójával is, ezekről nem gondolkoztam volt elörre, 's a mit most 
tettem oda, nem igen szeretem, ezekre reá szabaditlak. A Megszűnés 
helyett minden esetre úgy hiszem jobb lenne az el-enyészés. — Továbbá 
teszek néhány megjegyzéseket: (ezeket megigazítanám magam, de igen 
siettem a' tisztába való Íratással 's most látván a hijjánosságokat, már 
seih időm, sem emberem hints a' kivel újra Írassam, correctiokat belé 
a' purumba pedig nem igen mérek tenni, mert nem tudom, hogy sajtó 
alá szánt írásokba azokat hogy szokás tenni. Te ezt tudván könnyebben 
teheted). — A 2-dik 's 3-dik lapon az el-osztásba igen sok fogom van: 
a' Másodszor után jobb lenne -»Hazánkra alkalmaztatom állításaimat«. 
Ugyan ott a' három utolsó sor az »Elthóí fogom«-tó\ kezdve talán helye
sebb volna. »Ebhó'l nyomozom azt ki...« 3-dik Lap. Harmadszor azt 
vizsgálom meg hogy et cet. — Az egészre nézve még azt jegyzem 
meg, hogy vágynak benne némely idegen szók, mint activ- positiv-
Fabrica- Machina 's a' t ezeket részént azért hagytam hogy némely ellet
nem tudtam magyarul jól ki-tenni, másoknak pedig ujj Magyar -Nevek
nem eléggé esmeretes 's tzélom pedig az volt hogy éppen ezeket minden 
el-éftse. 4-dik Lap. 15-dik sor. szomszédságainak helyett szomszédjainak.— 

• 7-dik Lap 5-dik sor rémítő képét helyett talám inkább formáját. 33-dik 

ADATTÁR. 
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Lap 17—IS sor hasonló helyett talám inkább hasonlító. — 40-dik 
Lap 16-dik sor. Inkább tsak azért, hogy a' Censura belé ne köthessen. 
's hogy ne látszódjon a' következő állítás az Aristocratiárol égy átaljába 
mondva lenni; ha ugy nem maradhat a' mint most van, lehet igy vál
toztatni »Csak égy oly Arist ocratiának. mely önnön határán már tüll 
lépett 's másoktól minden Just el zár éltető-levegője« et cet. 41 . Lap. 
15-dik sor Hogy érthetőbb légyen, hogy itt az Uri- és NenT-uri Rend. 
vagy is az Aristocraták 's a Tiers-etát 's a' többi Nemtelenek tevődnek 
egymás ellenébe talám világosabb lenne igy »lelki miveltség a' Társaság 
régen v. addig él-nyomott több Rendjeit felsőbb poltzra et cet.« — 
Ugyanazon Lap 21-dik sor. Talám jobb és tisztább lenne a' Történet-
fojta, ha a' »Veres kezekkel« elébe »később« tevődnék, valamint a 22-dik 
sorba a' Minekutánna elébe Utóbb, jönni. — 40-dik Lap utolsó sor 
»midőn a szükség arra kénszerít« helyett talám »midőn meg kell 
lenni«. — 70 Lap 5-dik sor jobb lesz mert jó részt egybe tapotodik 
's izékké tevődik annyi, a' mennyit etc. 78-dik Lap 3-dik sor »Az Ő '§ 
több lelkes« et cet. talám jobb lesz kikezdve, valamint a 9-dik sorba 
a' »Nem kevesebbé méltó« etc. is. — A 80. Lapon az 5-dik sortól 
a 8-dikig igen sok lehet van, talám jobb lesz a 4-dik sortól »A mely 
Lovat pedig, a- dühébe habzó vadkannal jó sükerrel szembe lehet állani, 
'$ annak merész mki-rohanásait jól kikerülni; vagy a mely azt sebess 
fordulásiba nyomba követi, azon Lő bizonyosan égy Török Spahival 
való égybe-csapásra is alkalmas.« — Reméllem a' Censura nem fog 
sehol is belé kötni, de nem is engedhetem meg herélését. Szerettem volna 
itt Erdélybe censura alá botsátani, mert itt bizonyosan nem bántották 
volna ; de az ide való Imprimaturra ott nem nyomtatják ki, — itt pedig 
minden elotsmányitva 's izlés nélkül jön ki a sajtó aloll. Éppen azon 
Betűkkel kívánnám hogy nyomtatódjon, a' melyekkel a' Szech: Lovakrul 
irt könyve vagyon. — Kevesebbül álló lévén ez annál talám jó lesz, 
ha nem oly nagy formába jelenik meg, az az nem olyan 8-rba. Igen 
csinosan óhajtom, hogy nyomtatódjon, 's főként jó papirosra. A Boríték
ját tsak mint a Széchényié. — Hanem mind.ezekre nézve szólj Széchényivel, 
légyen egészen ugy, a' mint ő fogja rendelni, — kérlek, mond ezt néki 
meg, mert én néki erről igen röviden irtam. — Hanem most jő a Fődolog, 
— mivel nyomtatjuk ki? Váljon által veszi-é Károlyi hogy a maga 
költségén ki nyomtattassa, mint a Széchényiét ? — talám Magy. Országon 
is, de itt Erdélybe bizonyosan sok el fog kelni, — én nem kívánnék 
egyebet, hanem hogy egy néhány exemplárt adjon, melyet némely Bará
timnak adhassak. — De hogy a' magam költségén nyointatassam ki, 
arra se pénzem, se kedvem nem igen van. — Nagyon kívánnám hogy 
mentől előbb meg jelenjen, mert alkalmatossági irás lévén, ha az, a mi 
írására alkalmatosságot adott felejtődni fog, ez is elveszti becsének egy 
részét. Tedd meg kérlek, azt a barátságot, s válald a correctio Munkáját 
magadra; 's légy nem tsak a szépen 's jó móddal való, hanem mentől 
hamarább történhető meg jelenésébe egész igyekezettel. — Én Ujj-eszten-
dőre ha tsak lehet, de legfeljebb Jan 3 — 4-kén fenn leszek. Kérlek szerezz 
szállást, ha lehet jobbat, mint a Tekusché, — de tsak hogy szállás nélkül 

23" 
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ve maradjak. Fel-érkezésemkor a Casinoba fogom szállásom hol-létét 
meg tudakozni. 

Édes Anyám igen szívesen köszönt. — Isten veled, barátod 

Wesselényi. 

VI. 
Freywaldau, Febr. 4-én 1843. 

Édes Gáborom ! Nagyon megörvendeztetél becses küldeményeddel. 
Érdemteljes vállalat volt halhatatlan Berzsenyink munkáit illy szép s czél-
szerű alakban közre bocsátani. Nekem e könyv annyival kedvesebb, mert 
barátságodnak jele 's a régi jó időknek kedves emléke. 

Rongált egészségem 's hanyatló szemem még mind ide lánczolva 
tart. Priesznitz még mind biztos reményt nyújt; én a remény édességét 
ugy sem szoktam csemegélni; jelenben pedig napontai tapasztalásom is 
jórészt eltilt attól. Áldjon az ég ! 

Maradok barátod Wesselényi. 

VII. 
Sibó, 1845. Dec. 154cén. 

Kedves Barátom! Legrégibb Barátim egyike vagy te. Láttad a' 
gyereket tettre vágyó kebellel, szép reményektől dagadozó szivvel lépni 
ki a' családi 's baráti édes körből a világ piaccára; láttad az ifjút szen
vedélyek, érzelmek 's törekvések vihari közt; láttad a férfit rögös pályá
ján küzdés közt verejtékezve non indecoro pulvere sordidum, és láttad 
ugyan azt üldöztetések 's szenvedések közepette, mellyeknek martaléka 
lőn. Tudd meg, hogy ezen régi barátodnak örömei 's élvezései letarolt 
's öszve tiprott terén ború lepte 's hanyatló napjaiban fejlett ki egy szép 
virág, mellyet ha az ég csapástól megóv, képes lesz még a sokat szen
vedettnek vigaszt s örömöt nyújtani. — Szenvedéseimben hű ápolóm, 
kit Pesten mellettem látál, a jó kis Ninám törvényes nőm leve 's tegnap 
estve egy egészséges és ép fiúval ajándékoza meg. Ajánlom mind kettő
jüket szívességedbe. — Tartsd meg emlékedben barátodat 

Wesselényit. 

VIII. 
Sibón Decz. 25. 1847. 

Kedves Barátom ! Nádor dalodat 's névnapi jó kivánságodot vettem. 
Amazt honfi, ezt baráti érzet szülte. Mindkettő szívből jött s szívhez 
szól. Igaz barátom ! szép érzetek voltak és sok dicső szándok mellyek 
kebleinket melegítették hajdon midőn Erdélybe voltál 's együtt voltunk» 
te élted kifejlett tavasszán én a' fejlődés korában. Hon emberiség, 's 
erkölcs, iránt szint oly hív és hév az érzet keblemben mint akkor; 
's reméllem és hiszem, a' tiédben is; de hol vannak a' szép álmok mellyek 
körül ömöltek ! tarka páraként tűnt el oly sok ; keserű valóvá csontosult 
annyi, mi édenné varásolta képzetünkben az éltet. Kevés maradt meg 
a' tündér seregből. Maradt azonban bennünk 's körültünk is mi élvezést 
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a sírig nyújthat. Érzem keblemben minden csalódások 's keserű tapasz
talatok daczára; sőt azoknak lángja által megtisztulva a' rendíthetetlen 
hitet erényben 's érzem a' saját becs öntudatának jutalmát. 

Elmúlt nyáron is mindig reméltem, hogy Erdélyt meglátogatva 
ide is elfordulsz. Bár történnék ez a' jövő tavaszon v. nyáron, nagyon 
szeretném derék kis fiaimat neked megmutatni; 's látnád azon őr Angyalt 
ki derűt bűvölt 's bűvöl naponta borús napjaim éjjelére. 

A felejthetetlen emlékű Berzsenyink tiszteletére hogy Hölgyeink 
készíttetnek égy mestermivet; igen szép, 's igen hellyes gondolat. Nőm, 
's leányom Wesselényi-Katinka szíves üdvözletek mellett kérnek téged: 
hogy amazt 15 •/' tizenöt ezüst frttal ezt pd. 5 ezüst frttal jegyezd az 
aláírók közé, — c pénzt közelebbről kezedbe fogom szolgáltatni. 

Élj boldogul barátod Wesselényi, 

IX. 

Bujukdere August 22-ikén 1830. 

Constantinápolbul írt levelemet Ön eddig bizonyosan már kezeihez 
vette, és így tudja milly nyomorult állapotba érkeztem ide. Azóta nya-
valámnak minden jelei javultak, csak erőt nem tudok fellelni. Gondol
hatja Ön, hív Barátom, miliy keserű édes érzéssel vettem Ön Julius 
2 2-ikén írt levelét, mellyben a Tudós Társaságrul nyert Resolutiót küldi, 
és egyszersmind arra serkent 'Hagynám itt a sötétség Országát és röpülnék 
vissza honunkba sat.' 

Ha látná Sárga képemet, — egy halotthoz hasonló kezeimet, pipa
szár lábaimat — tudom nem venné rossz néven, ha még egy kis nyugvást 
engedek, — eb rossz testemnek. Egyébiránt, — nem mehetek, ha akar
nék is — mert nehéz útnak lóháton indulni, mostani gyengeségem 
mellett — a koporsóhoz vezetne. Es így inkább, a mennyire lehet, nyu-
gott lélekkel, bé akarom várni azon idő pontot, mikor veszedelem nél
kül, útnak eredhetek. — Úgy is lassú jobbulásomnak egy fő oka, azon 
forró kívánat, 'haza menni akarni, és nem mehetni.' Azon nyughatatlan
ságot pedig, melly az említett ok miatt bennem úgy is igen nagy, 
elnyomni, kötelességem. És így egésszen elvagyok készítve legbelsőmben, 
hogy November eleje előtt alig leszek Pesten. 

A Tudós Társaságrul való Resolutiót, meg vallom tökéletessen nem 
értem, és tán épen azért meglehetősen meg vagyok elégedve vele. — 
Az hogy az oklevelek fracte félig deákul legyenek írva, az hát kimarad, ? 
Az pedig, hogy a Társaság a Vármegyéknek a pénz-állapotjárul, amint 
a Plánumban van, ha jó emlékezek — esztendőnként jelentést tegyenek, 
— az pedig ben marad r 'S hát az ellen nincs kifogás, hogy most 
eleintén a fundátorok nevezzék ki a Directorokat és az Előülőt ? - - & & & ? 

Én ezennel Telekinek fogok irni — és arra kérni — amennyire 
lehet, vissza jövetelemet várja be — mert ha látom hogy a Nádor, a 
Tárgy felállítását azért sürgeti, mert nyavalám itt tart, és hogy 0 Pén
zemmel olly móddal bánjon mint az eddigi fundátiokkal —, minden 
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tréfán kivül Visszajövetelemkor olly lármát ütök, és ölly scandalumöt 
viszek végbe, mellynek példája még nem volt. 

Azomban meglehet, hogy a Nádornak magának irok innend — 
még mindig forog bennem, tegyem-e vagy nem. 

Az Academia Czímet nem kedvelem, és azért Önt arra kérem, most 
eleintén mindjárt, minek előtte gyökeret ver, hívjuk az Intézetet Magyar 
nevinél "Tudós Társoságnak, — 

A Casíno-Jelentés igaz, becstelen papirosra van nyomtatva. 
"Pertinet ad Karolyiana facinora. És pedig illyenekre ugyan-kell 

vigyázni, mert minden a mi retrogradatiora, allyapodasra mutat, halálos 
seb — Károlyi nem emberem. Pénzszomj látszik minden tetteibűi. Szemé
lyesen soha nem lesz dolgom többé vele. 

Többek közt; Tessedik át vette, vagy inkább 'magára vette' Parisbul 
Didót matrisokat hozatni. Sürgesse, és szívesen köszöntse hevemben. 
A jövő télen, egyett s mást tán csak megint sajtó alá bocsátunk. Nékem 
annyi Ó és Uj materialém van, hogy egy könyvtárnak elegendő substratum. 
Fejem mindig tiszta, és így, nyavalgo amiilyen vagyok, sok időm van, 
'gondolkozni, összehasonlítni, feljegyezni. — Az idei Lóverseny könyvet 
igen ajánlom Önnek, a mennyire lehet tökéletesen lépjen a Világba. 
Hogy most Tudós Társaság születik, sokan azt gondolnák a kisded tár
gyaink dugába dűlnek. Azt pedig ne engedjük, Plántáinknak egyike se 
hervadjon — és azért mert már az ifjú Cser is zöldelni kezd, — ne 
hagyjuk hogy a mogyoró a 'Rozmarin sat. eltiprassék. — Hogy azonban 
előre látásomban, Önnek vállairul lassanként le akartam és le is vettem 
ily terheket, mint egy 'Versen futás Jelentése, — azt nem rosszul cse
lekedtem — És ön ezt nem jól vette! Pedig ha jól átgondolja, azt 
fogja mondani, igazam volt. Uly terhet egyszerre magáról levetni neme
sebb foglalatosság végett annyi 'mint: itt nektek a csont már nekem nem 
kell, — most a husábul rágok. — 

Többek közt egy nagy kérésem van. Éppen most írtam Kappelnek 
"küldené Pesten lévő Pritshkámat Semlinbe, — ahová most még időben 
elérhet — úgyhogy nem lennék kénytelen ott 8 0 $ 100 tt hiába egy rossz 
kotsiért kiadni. Kappel mindenrül fog gondolkodni, — és vagy hajón 
küldeni, vagy szárazon, — Ezen utolsó esetben arra kérném, adna neki 
Vorspann assignatiot, ha kémé És NB magát Önnél jelenteni fogja, ugy 
hogy leg kisebb izetlenséget vagy fáradtságot ne okozzon. 

Barátom, még igen sok leveleim vannak írni valók, — és így 
tartsa az Isten 

Széchenyi. 

X. 
Igcntisztclt Barátom. 

Vegye legszivesb köszönetemet f. h. 12-ikén irt barátságos soraiért! 
Bizony csak szaporán elvitte Isten kis Juliét, mellyet nagy örömünkre 
ajándékozott — — Bizony csak igy vagyunk c földön — — Alig 
veszthettem cl volna valamit mit annyira sajnálnék. — Feleségem tegnapig 
volt ágyban, 's már olly gyenge hogy valóban félni kezdettem. Tegnap 
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óta azonban sokkal jobban van. — Önnek sorait mindjárt közlém 
feleségemmel is, hidje el mind neki mind nekem igen igen jólesíek-. 

Itt megvagyunk félig meddig! Nem ugy mint én óhajtanám — — — 
de csak még sem egészen ebül. • -

Ha egykissé felvidorodik az idő lemegyek Pestre. Addig is tartsa 
Önt Isten; — Ön pedig barátságát nekünk és kivált nekem, ki azt 
leg őszintébben oztozom — viszonzom. 

Pozsony Febr. 16. 1844. Széchenyi István. 

XI. 
S. Ujhcly, dec. 27. 1847. 

Becses levelét dec. 18-ról a legutóbbi postával vettem s reá ezennel 
válaszolok. A zempléni levéltár, Horváth Mihály' ítélete szerént is, a leg
nagyobbak' egjnke hazánkban, pedig csak a XVI. század' közepéig megy 
fel, elégettetvén Drugcth által. Jegyzékét Szirmay Antal a historiograph 
készíté, képzelhétlen gyarlósággal, úgy annyira, hogy én kényszerítve 
vagyok az egész levéltárt elolvasni, hogy némi fogalmam legyen kin
cseiről. Mai napig 18,572 actát olvastam cl, jegyzéket készítve a javának, 
s rendezve, miután közleni akarom. Jegyzékem eddig elé 46 ívből áll, 
pedig még a polgári és fenyitő pörök' nagyérdekü osztálya olvasatlan, 
s ebben a teménytelen történeti és nyelvi kincs. 

Mi kell az Academiának ? ezt szorosan méltóztassék meghatározni.; 
mert a másolás itt hihetlen bajjal jár, Horvathnak mindössze 50 ívet 
kelle másoltatnom, s mai napiglan is a levéltárban hever 11

 2 év óta, 
mióta levéltárnokaink nem érnek vagy nem -akarnak érni a hitelesítésre. 
S azért kegyed félreértett, ha igéretemet úgy vévé, hogy én a szükségc-
seket lemásoltatni is fogom. Megyénk egy ív régi irat' másolásaért két 
ezüst forintot rendelt, s ha az Academia minden 1600-ig menőt akar 
birni, legalább 120 pftrba kerül, azon felül, hogy isten tudja mikor jő 
birtokába. 

Méltóztassék tehát, ismétlem, szorosan meghatározni, miknek lemá
solásáról rendelkezzem, s egyszersmind rendeléseket tenni, mikor és ki 
által veendik honoráriumokat az illetők. Ismerem őket, s biztosítom 
kegyedet, hogy e nélkül semmire sem megy. 

Úgy szintén ha az általam készített tárgyjegyzéket használhatná 
kegyed, méltóztassék lemásoltatásáról rendelkezni, mert impurumomból 
ugyan senki sem megy ki utasításom nélkül. 

Egyébiránt legczélszerűbb lenne várakozni, annál inkább, miután 
az Emlékek nyomása mint hallom felfüggesztetett. Néhány hónap, s én 
annyira megismerkedem a levéltárral, mint senki más, s akkor közölve 
az általam kiadandók' jegyzékét, kegyed rendelkezhetik a mellőzöttek iránt. 

Berzsenyit illetőleg. Sajnálkozva vallom meg, hogy a kegyed eljá
rását e kiadásnál K. Ferencz iránt szintolly kegyetlennek, mint igazság
talannak tartom, s a napokban nyilatkozni fogok, hogy a vádak leg
nagyobb részét Berzsenyinek sajátkezű birtokomban levő leveleivel fogom 
a közönség előtt megszüntetni. ....-<; 
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Munkáinak keleté iránt minél kevesebb reményt nyújthatok, miután 
megyém' könyvkiadása évenként alig rúg pár száz forintra. Annál is 
inkább, hogy kegyednek a kiadását én magam is megfizethetlen túl-
drágának tartom. 

Szívesen várom kegyed válaszát s abban különösen pár sornyi 
felvilágosítást az iránt, ha nincs-e kegyed gyűjteményében valami jelen
tékeny adalék a Bocskay' és Bethlen' korához. 

Én vagyok tisztelettel s nagyrabecsüléssel 
kegyed' alázatos szolgája 

Kazinczy Gábor. 

XII. 

Berzsenyi Br. Wesselényi Miklóshoz —• küldé Dobrenteynek. — A PÓK. Egy 
Leánykának magános beszéde. Németből. —- A 16. lapon (11 —14. hiányzik) 

következnek e sorok : 

Nagyfényű Hazafi s Barátom ! 

Parancsolatod szerint küldök a mit küldhetek. Iktasd Muzeumtokba, 
ha arra érdemetleneknek nem találod, ezen csekélységeket, 's kérlek, hogy 
valamint ezeket ugy a Döbrenteihez küldött Epistolámat is megvisgáld 
's ha mit találsz bennek, melly ízléseddel ellenkezik add tudtomra, hogy 
érzéseiddel az enyimeket Öszve nézhessem. Én azon kevés szavakban 
mellyeket Tőled hallottam, nem keveset találtam 's Ízlésed tisztaságát 
tapasztaltam. Tisztelj meg tehát a barátságnak legszebb actusával: közöld 
velem gondolatidat és érzéseidet. Élj szerencsésen ! 

Mikla, Január 15-ik 1815. 
Berzsenyi Dániel. 

Vetted-c előbbi levelemet ? 

FÁBIÁN GÁBOR LEVELEZÉSE. 

II. Közlemény. 

E második közleményben az 1838-ik évtől egészen az 1874-ik 
évig terjedő időszakból való azon leveleket szándékozom közleni, melyek 
közül csak egy-kettő maradt meg egy-egy írótól. Csató levelének nincsen 
kelte, de a benne felemlített csomók Fábiánnak egy, a borítékra vetett, 
jegyzete után következtetve Fábián Ossián-fordítására vonatkoznak s miután 
e munka 1833-ban jelent meg, több mint valószínű, hogy e levél is a 
harminczas évekből való s mindenesetre azon idő után kelt, melyben 
Csató Világoson Bohuséknál nevelősködött. A sorrendben azért e levelet 
teszem elsőnek. 




