
ADATTÁR 36t 

ezzel az alkalmatossággal, tedd meg ezt a kérésemet, ha szerettsz 
édes Latzim! — 

Ezerszer köszöntetem Vitézlő Gentsi Kapitány Urat a T. Aszszonnyal 
együtt és tovább is Barátságokba ajánlom magamat. Szénási Hadnagy 
Uramat is számtalanszor köszöntetem, és mivel tartok tőle, hogy ne talán 
Budán nem leszel, tehát kivül felirám a levélre, hogy ha talám te nem 
volnál Budán ő nyissa fel a levelet; reménlem hogy még annyi szere
tettel fog hozzám viseltetni, hogy ő te helyedbe a Nyitrai kis-aszszony-
kákat, a fellyebb megirt Instructio szerént inservirozni fogja. 

Mindezekből tapasztalhatod édes Latzim, hogy igaz szivü barátod 
vagyok, mikor illyen jó falatokat avizirozok hozzád; én reménlem, hogy 
érettem nem fogod sajnállani fáradságodat. — Jó szerentsét kivánok, 
— légy boldog! — fogadd jó szívvel a Nyitrai kis-aszszonykákat! 
— Szeress engemet! — irj — nemsokára látni és ölelni foglak. 

holtig megmásolhatatlan igaz 
szivü paitásod Anyós Pál. 

A Budai Újságokat örömmel hallanám. 

Ezt a levelet a szegény Ányos kapitány Kraynik László úrnak 
irta. Szegény Ányos, ki titokban égtél, s mohon kapván a tiltott gyönyörű
séget, magadat a magyar Helicon' elfelejthetetlen kárára idő nap előtt 
öled meg. Digne puer meliore fiammá ! — Kazinczy Ferencz. 

NB. írásmódja szerént 1790 körül, K. G. 

Másolata a M. T. Akadémia kézirattárában (M. írod. Level. 4° 31. sz. 

A levél végén olvasható két jegyzet közül az elsőt, a mint az aláírás 
mutatja, Kazinczy Ferencz irta, a másodikat Kazinczy Gábor. Az 1790-es-
utalás az előbbi jegyzet írására vonatkozik. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

MALOM LUJZ LEVELEI DÖBRENTEI GÁBORHOZ. 
(Harmadik közlemény.) 

XIII. 

Kedves jó Bátyám! Kolozsvár. 20dik November. 1842. 
Éppen romok varrásával foglalkodám, 's gondolkodám, hogy mun

kám átadásakor leendő tulajdonosának azon mondattal nyújtsam oda, 
hogy ítéletem szerint romok nem mulandóság, hanem újuló remény 
symbolumai, mert romon épül a' mindenség is — 's hát a' rom mellett, 
már nyilik nekem egy öröm. támadás lesz, 'a nélkül hogy papok ber-
bitelnének — érkezik Kegyed igen becses levele ! [törülve: A] a' novem
ber 7kéről kelemezett* kellemes iromány, mellyben állítja, hogy halottai-

1 E szó legotti használásában fekszik a felelet Kegyed kérdésére, mint 
tetszik nekem az ? [M. L. csillag alatti betoldása.] 
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ból támad, hogy mint Krisztus, támadása után annál buzgóbban imád-
tassék! Ám hogy valahára szegény húgára gondolt, 's némi véleményét 
meg adá sántikáló fordítása felett, nagylelküleg megbocsátok, s nem 
tépem meg Kegyedet jószivü ajánlata szerint, egy részint attól is tartva 
•ne hogy viszont meg tépje most is halomra hulló hajamat, utóbb anynyi 
se' maradjon minél fogva Mahomat propheta a' török monda szerint 
égbe emelhessen örök boldogság éldelése végett. 

Én a nyarat Dézsen 75 évii Nagy Apámnál töltém; társaságom 
igen gyér volt, de én igen jól mulatám magam — Kegyeddel; Kegyed 
igen sok szépet regélt nekem, életrajzokat adott, a' poesisnak sok nemeit 
fejtegette, szóval gyönyörködtette lelkemet és gazdagította elmémet — 
igen szépen köszönöm, édes bácsikám! »De mint esett az, holott én 
Erdélyben sem voltam, hanem Párádon szép hölgyekkel időzve csak 
amúgy hébe hóba emlékeztem a' jó húgomra ?« fogja Kegyed hitetlen 
mosolyai [így] mondani. Meg fejtem Kegyednek a' rejtvényt ne hogy 
a' miatti főtörése megzavarja nyugalmát — Nagy Apám könyvtárából 
elolvasva Széchenynk lelket üditő müveit, sok, engem nem érdeklő, 's 
értelmemhez nem is szabott törvényes könyvek közül kikutatám a' Hasz
nos Esmeretek Tárát, mellynek első kötetében kezdve az S-ig — ezentúl 
tehát nem hat tudomásom — levelezve és olvasgatva, fel találtam 
Kegyedet, 's igen érdekes volt társalgásom. Csak az is mulattatott, az 
aláírást elfedve, a' czikkelyek első soraiból ki találni mellyik Kegyed 
stylusa; és természetes, hogy egy czikkely sem maradt olvasatlan, 
mellynek írójában Döbrenteit sejtem lappangani. Egyébiránt semmi neve
zetes nem tölte be időmet; irigylettem egy barátnőm sorsát, kinek 
alkalma volt Pestre menni, s ott két hetet mulat [betoldva: hatjni: 
minden szépet megnézett, és kegyeddel okvetetlen meg akart ösmerkedni, 
de sehol nem lelheté; most világosithatám fel őt, hogy Kegyed akkor 
— Augustus kezdetén — ott sem volt; ő meg mondotta volna Kegyed
nek, hogy barátnőm, 's legalább egy jóságos izenetet hozott volna 
Kegyedtől számomra. 

Aram fordításánál magamban feltételezett álirányom tehát igen is 
ielyesen sikerült! Én olly szigorú hűséggel kísérlem az angol mü saját
ságát visz' adni, szelleme magyarosításától szintúgy őrizkedve, 's ez 
tehát egy nagy hiba! Úgy jár az ember ha saját Ítéletét igen értékes
nek gondolja, vagy igazabban szólva, ha nincs ki hozzá értőleg utasítsa. 
De most egy lelkiösmeretes [így!] kérdést teszik Kegyed elibe: — Anyám 
mind azon van, hogy e' fordításomat adjam ki, én pedig gyengesége 
tudatában mind vonakodom ettől; mit mond Kegyed, minden esetre persze 
kiigazítva — lehetne-e kiadni ? Én valóban nem erőssen óhajtom ezt. 

Kegyed állítása, hogy Írásmódom tán kissé csinosabb mint Molnár 
Borbáláé, rám nézve igen hízelgő; ámde a' kor is haladott mióta ő irt, 
és tán nem is érdemem ha nyelvem valamivel módosabb, a' haladás 
özöne még a' boldogtalant is el ragadja, és szégyenleném ha mint 
magyar leány, és mint kinek szülői olly gondos nevelést igyekeztek 
adni, nem törekedném iparom át, honom s nemzetem szólásmódjában 
legalább, le fizetni a' rám fordított sok gondot; Most kis novelláim 
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újra dolgozásában foglalkodom; ha alkalmom lenne, szeretnék vagy egyet 
Kegyednek példányul fel küldeni, hogy mikor ideje lenne, ítélné meg mit ér 
stylem eredeti müvecskéimben; nem bánnám én aztán ha két év múlva is adná 
meg bírálatát — addig még érnék eszem, 's jobban fel foghatnám tanácsait. 

Gubernátorunk egy nappal előbb érkezett Kolozsvárra, mint 
Kegyed levele hozzám. Még nem láttam; országgyűlésbe még nem mehet
tem, mert el gondolva, hogy az ország dolgát el igazítják nálam nélkül 
is, de az én köntöseimet nem várják meg a Karok és Rendek, mind 
itthon ültem míg téli ruháimat rendbe hoztam, a' régiekből ujjokat 
alakítottam, s'. a', t'. szóval, mig készítő, foltozó tisztemnek meg felel
tem ; 's már ezután kezdem meg a' kisasszonyságot és hazafiságot. 
A napokban kezdünk magyar körtanczot "tanulni, mérgére egy rakás 
felettünk és körülünk lakó szászoknak, kik mind e' háznál szállitvák [?]. 
Mi hasonló sorsunk! Kegyed, édes bácsikám svábok közt, én szászok 
közt! De aligha Kegyed olly regényesekkel van körül véve, mint én 
— itt van egy Friedenfels és egy Rosenfeld — 's a' Békeszirt és Rózsa
mező szomszédjában én vagyok a' kelepelő Malom! 

Hogy Kegyed Berzsenyi derék munkáinak kiadásával bíbelődik, 
igen dicséretes; de hogy Kegyed azokat olly drága kiadásban szerkez-
teti, tellyességgel nem pártolhatom; és több honfitársaimmal együtt 
panaszra fakadok, hogy nem legtöbbjeink erszényéhez vannak mérve sok 
becses könyveink árrai [így!], 's így a' nagy írók eszméi nem lehetnek 
népszerűek; és kérdem szép dolog-e csak tehetősek számára elérhetőkké 
tenni, ;s a' szegényebbek előtt mintegy mystifikálni [betoldva: azokat] ? 
Biz' én lármázok ezért, bár ha meg is pirongat értté [így!] szivélyes 
Bácsikám. — Úgy tetszik Berzsenyi monda: »Erdély! mennyköveid forrnak 
benn, esküszöm áldozz!« Bodor Lajos most képzete chaosából ugyan 
külde ki egy sustorékoló rákétát — »Álmos«-át; vagy nem tartozom 
azon kor előérzőihez, melynek mint mondja, írá művét, vagy soha nem 
is lesz fogalmom valami nagyról, dücsőről, de én e' müvet sem érteni, 
sem átala ihletve lenni nem tudok. Vajmi szeretném tudni mit ítél 
Kegyed róla! 

Istenem! annyit 's annyit habarok össze vissza, 's aztán bár mi 
hosszú levelet írtam, még sem mondtam el felét annak mit mind elbe
szélni óhajtanék — oh ha Kegyedet valaha láthatnám! Olly kevesekkel 
lehet barátilag ömlengeni, 's legyen kegved áldott érette, hogy gyermeki 
bizalommal nem veszi elbizottságnak, 's együgyű fecsegéseimet nyájosan 
tűri. Mondhatom, Kegyeddeli levelezésem egyik életörömem, 's dicsekedő 
büszkeségem tárgya. Anyám tiszteli Kegyedet. Én pedig maradok jó 
Bátyámnak tisztelő húga, 

Malom Louise. 

XIV. 
Kolozsvári. 20dik Febr. 1843. 

0 fátum, o mostoha sors üldözése! Épen egy honapja kedves jó 
Bátyám, hogy egy pakétot készítek el Kegyed számára 's két rendbeli 
alkalom itt hagyá; azon paketban volt egy irgalmatlan hosszú válasz 
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Kegyed becses levelére, egy kis novellám, és egy vers, fordítás; ez utóbbit 
ide zárva küldöm most, a' novellának nyújt még Isten módot Kegyed 
zsámolya elébe juthatni el — itéltetés végett; ki tudja most tán Kegyed
nek egyéb dolgai lehetnek, 's alkalmatlan lett volna illy csekélységgel 
bíbelődnie. 

Diétánknak vége — valljon merőben hibáztatható-é ha fiatal köl
tőink a' hont kesergik 's panaszt lehel ábrándjok ? — Bár egyének 
haladjanak, ha az egész nem sokat mehet elé; Kegyed buzdító bátorí
tásait magas ősztönül 's irántami figyelmét mély hálaérzettel veszem; 
Berzsenyi munkáinak példányát igen nagy örömmel várom, magasb ihle
temet illy nemű irományok olvasásától várván. De édes Bátyám, én 
még mind zsémbelek a' mü drága árráért [így!] — van-é minden 
embernek egy Döbrentei bácsija, ki kedves emlékül illy munkát adjon 
neki ? van-e hazánk minden hölgyének tehetsége drága könyvet vehessen, 
bár ha Kegyed főltétéböl szinte azt vehetni ki, hogy minden hölgy csak 
külcsinjáért szereti a könyvet — nemde nyelvesen tudok zsémbelni ? 

A magyar lány dala igen szép, 's asztalomon Kegyednek egy 
más verse is van a' Honderűből ki irva, a' Huszárdal; jó embereim 
tudják hogy fö örömem ha Kegyednek valami dolgozatát hozzák meg 
nekem, és meg is hozzák hiven. De bezzeg van mivel hetykélkednem, 
édes Bácsikám! a' Kolozsvári Hidutczai tudós társaság a' »szerencsézés« 
szót »gratulálás« helyett nem fogadja el; még Kegyed barátja. Biális 
Ferencz, kinek Kegyed izenetét hiven meg mondám, 's ki már hónába 
is utazott, sem tartja bevehetőnek, pedig ő is szófürkészö; [törülve: 
minél] minap nem tudom kinél egy névnap köszöntő bilétet látva n. n. 
sz. betűkkel utánirva, ő ezeket igy magyarázta: Nincsen neki szeretője! 

Ujj [így!] évi kívánatait szivemből köszönöm, édes bácsikám, és 
telyes lelkemből viszhangozom Kegyednek; 's most, hogy olly szépen 
látszik tavaszodni az idő, mintha egy remény sejtés világolna nekem, 
hogy Kegyed egyszer csak le szekerezik hozzánk; lám mi szép lenne ez! 
Sokszor gyötör a' gond, valljon nem halok meg, míg Kegyedet láthat
nám ? Néha pedig azon mulatóz képzetem, mint lenne ha véletlenül talál
koznánk ; már valamellyik esetnek csak be kell állania, mint színdarab
nak is jo vagy rossz vége van; de én meg vallom mindig a' vidám 
kimenetelt szeretem inkább, és valahányszor beszélykéket írok, ha szinte 
úgy hozná is a következetesség magával, hogy a' főszerepvivő meg 
haljon benne, meg sajnálom, 's egyéb fordulatot gondolok a' történetnek, 
's boldogítom. Egyébiránt 'a novella, mellyet Kegyednek akarnék fel 
küldeni, gyászos kimenetű, 's az egész nem szokott vig szeszélyem folya-
matú; azért is vágynám tudni mit mond Kegyed hozzá. Én olly kevéssé 
tudok fellengeni! írásmódom olly egyszerű, hogy midőn sok fiatal köl
tőink magos, egekben járó nekem szinte érthetetlen pathosát olvasom, 
úgy jövök ki magamnak mint egy szegény kis pára, mint merő prosa 
a' sok czifra költészet között. — Nálunk egy Beszélytár jö ki; kiadója, 
Köváry, egy példányt tiszteletből nekem külde, 's Bodor Lajos ezt meg 
tudva, sebbel lobbal neki iramlott, 's ő is elküldé nekem Élet és Ábránd
ját. A' Beszélytár szerkesztőjének tisztelete mellett, mint ki találom, 's 
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köszönetemkor ő is nyilvánítá, azon czélja is volt, hogy engem irótárs-
nak szólítson fel. 

De édes Bátyám, köztünk legyen mondva — nekem egy különös 
ambitiom van! Sehol sem szeretem [így!] gyengék közt parádérozni — 
bár ha müvem legjobb lenne is köztök! Iparra leginkább az buzdit, ha 
ösmert, megállított érdemű talentumok méltatják zsenge próbatéteimet fel 
venni, 's nagyobb dicsőségnek tartom ezt, mint ott elsőnek lenni, hol az 
elsőség sem nagy dicsőség sem nagy mesterség! És ha jobbat nem 
tudok alkotni mint mi illy elsőséget szerez nekem, inkább le teszem 
tollam, és hallgatok! Mert, az igazat meg vallva, bizon a Beszélytár 
első füzete engem nem tudott el ragadni, vagy tán nem tudom mél
tányolni, mi szép. Versenyezni szép dolog, véleményem szerint. Néhány 
barátnéimmal minden héten is versenyezünk hangászatban, és magyar darabok 
csakugyan nem maradnak ki eloadasinkbol! És tanczoljuk a' magyar 
körtánczot, mellyet most a' haute volée is tanul mióta a' Gubernátornak 
megtetszett a' múlt heti jogászbálban. A Gubernátornál igen szép és 
fesztelen bálok vannak; én már háromszor voltam ott; az előtt persze 
visiteinket meg tevők. Gr. Degenfeldné is igen nyájos kedves hölgy, pedig 
itt feszesnek hirdették volt. 

Isten áldja meg Kegyedet! Mentől előbb újra [betoldva: írni] fog, 
mert Kegyed jóságból biztatá. Kegyednek 

tisztelő húga 
Malom Louise. 

XV. 
Kolozsvár. 20\3 1843. 

Ezer köszönet 's hála Kegyednek, kedves jó Bátyám! a' szép 
könyvért a derék Berzsenyiért; legott a' könyvkötőnek adám át, hogy 
csinosan 's jól kösse be, 's egyszersmind meg hagyám ki ne vágja a 
czimlapot, hói Kegyed neve fel van irva saját kezével, mert előttem 
legbecsesb emlék, hogy Kegyedtől kapám. A' mint a' könyv hozzám 
érkezett, 's nagy örömmel bontám fel, legelső gondom volt lapjait föl 
kutatni, ha nincs-e Kegyedtől még számomra vagy egy rejtett lapocska, 
's második, tartalmába kandikálnom; 's ki találná ki, hói kezdem leg
előbb ki vágni ? ott hói Döbrentei levelezései vannak az Íróval. 

Az emiitett Döbrenteinek névnapja közéig; Isten árassza ki leg
jobb legszebb áldásait, 's számomra tartsa meg becses barátságát 's 
szives jóakaratát. 

Mióta a' farsang eltelt, igen zajtalan egyszerű életet élünk itt, 
csak a' m. conservatorium ad hetenként zenéket. Követséggel jővének 
minket, kik énekelni szoktunk, együttműködésre meg híni, aztán jól 
betanulja az ember darabjait, egy kis félelmet nem tud le győzni mig 
el nem kezdi, és énekel szinte üres padok előtt, mert a' közönség lármáz 
ugyan, hogy nincs időtöltés, 's ha a' nem igen fényes körülmények 
közt levő conservatorium concerteket adna, mi szívesen pártolnánk, 's 
midőn minden előkészület meg téve van, olly gyér a' hallgatóság, hogy 
alig hiszem a' költség fedezésére fordulna elég. És aztán, köztünk maradt 
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szó legyen — bírálgatnak róla ollyanok, kik egy hang muzsikához 
sem értenek; óh mert nálunk nagy nyavalya is, arról hozni elhatározó 
Ítéletet, mit meg érteni sem vagyunk képesek! 

És már most egy gigási tényt vagyok Kegyeddel közlendő — 's 
ez valóban olly valami képzelhetlen csudálatos, hogy merem állítani, 
Kegyed éles eszének is munkába kerülne azt ki találni — egy szász 
érettem magyar költérré lett! Ám de ne vélje Kegyed, hogy tán a' 
szerelem varázs-hatalma okozá e' metamorphosisát; e' csak egy szeszély 
derülése volt, egy játsziság; meg maradt ő ezért szásznak — s' én meg 
határozám köszönetül két sor magyar verséért két sort — szászul vissza 
írni neki; de még nem tudék annyi szász szót egybe szerkeszteni mennyi 
czélomra szükséges. Magyarul úgy sem sokat versificálok most — az 
az, épen nem is; olly rég nem jőve ihletem rá, hogy szinte azt kell 
hinnem, ki is apadt már költéri eszméim gyér forrása. Prosában firkálok 
eleget, 's ujj [így!] képzetek is alakulnak bennem, 's a' reg csendes 
óráiban dolgozom is rajtok. Néhány éve hogy naplót is folytatok, de 
ezt senkinek sem szabad látnia; majd ha meg halok, 's találnak valami 
érdekest benne, nem bánom adják ki. Nálunk egy égi jel látható min
den este, mintha üstökös csillag volna — Kegyedéknél nem ? A' köznép 
már kezdi tudakolni valljon mit jelent; hasonlólag babonás rósz fözön-
kel [így!] meg határoztam el hitetni, hogy ez azt jelenti, hogy sJ 
mennyi lány mind férjhez megyén, ha csak jó ; még ki tudja minő 
erkölcs jobbító lesz belőlem az égi jel által; de egy bökkenő van a' 
dologban — hátha engem sem vészen el senki, — mi lesz akkor véle
ménye rólam a' lánynak — ? — — — 

Isten Kegyeddel, kedves Bátyám; élje boldogul napjait, óhajtja 
Szivéből 

tisztelő húga 
Malom Louise. 

XVI. 
Kolozsvárt 21/4 843. 

0 hamuvá égett kedves Bátyám! 
Nem én akarék első lenni ki saját gyászhirét. meg vinné, de 

mivel azt már meg tudá, fogadja ezennel rettentő szomorú esetén nevető 
fájlalásomat; már erősítse meg Kegyed magát, mint teheti; csak azért 
is jöjön Kegyed Kolozsvárra, 's mutassa meg ama ön maga képzetében 
legfényesebben tündöklő meteornak, hogy kegyed phoenix, 's hamvaiból 
újjá tuda születni. — De legyenek mentve az ártatlanok és menthetők, 
mert az egyik fö czélja válaszolni sietségemnek. Méhes azon czikk lété
ről semmit sem tudott; mert ő egy szerencsétlen feldölés miatt olly 
veszélyesen beteg volt, hogy alig tudott valamit dolgairól; egyébiránt is 
nem ő kezeli most az újságot; övé még csak a felelősség, de minden 
hive nélkül szerkesztetik: Kemény Zsigó vette át egészen. Méhes merő
ben ártatlan. Keményt pedig kérdőre vettem. Hosszas regét beszélt nekem, 
mentségéül — előttem nem éppen hitelt adó ha valaki sokat beszél 
hogy magát tisztába hozza — de Kemény is menthető, okai ezek: 6 
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is soká volt beteg, — ez igaz, mert ugyan rosszul nézett ki [törülve: 
felkel] midőn legelőbb láttam betegsége után az utczán — 's gyakran 
neki sem mutatták meg, mit tesznek ki az újságba 's ő azt néha csak 
akkor látta midőn már kinyomva volt. Gr. Gyulai Lajos felszólítására 
's a' Kegyedtől kapott példány után meg hagyá Kemény Krizbaynak, 
hogy dicsérve emlitse Berzsenyit a Híradóban 's mikor ezt kezéhez kapta, 
azt mondja, csak elcsudálkozott azon, mit irkált maga fejétől Krizbai. 
Már most tán megczáfolással sajnálná compromittálni ezt a' reménydús 
ifjút, vagy mi; Keménynek egyenesen meg mondám, hogy Kegyed többet 
várt volna tőle, 's ő nagyon kért, hogy mentsem ki kegyed előtt. 
Kemény is néha kissé szeles, azután hanyag. Én nem hiszem, édes báesi-
kám, hogy Krizbai közlése igen nagy hatást eszközöljön valahol, s még 
senkit sem hallottam, hogy miatta le tett volna szándékáról a' könyvet 
meg venni, sőt mindenki vádolja őt; 's [törölve: mindenki] országszerte 
mindenki tudja Döbrentei ki, de ha Krizbait emiitik, még azt kérdik: 
»kicsoda?« ,s müveire is láttam némi vállvonitásokat — így tehát 
semmi aggodalmom magavető bírálatáért. Nincs szerencsém őt közelebbről 
ismernem, úgy vagyok arczával mint sok uj regénykével; ha tízszer 
olvasom, tízszer felejtem el mindjárt; ha meg annyiszor látom mindig 
érdekes, az az hogy ujj [így!] látmánynak marad előttem, mert mindég 
újra kérdem ki az. Azonban Anyám készül őt Kegyed számára leírni. — 

Berzsenyit [törölve a: t, és betoldva:] müveit előlegesen át futam. 
Ez valódi éldelet. Olly tiszta, józan ész, 's illy magosra szárnyalással 
egybe kötve csak gyönyört adhat a' szemlélőnek. 'S Kegyed jegyzetei 's 
még a levelezés reám nézve különös érdekkel bírtak; és — noha ezeket 
felejteni nem tudom, még sokszor fogom újra elolvasni. Ámde á la 
Krizbai én is hibát akarok kapni — mint van az, hogy Berzsenyi Élet
rajzában néhány periódus szorul szóra ismételve van ? Bizonynyal a' 
szedő vétsége. 

Újfalvi csak elküldé Kegyed levelét, de maga még nem jőve hozzánk; 
hihetőleg még el igazítandó dolgi vannak 's azután fog minket meg 
látogatni. Valahányszor atyámnak jó barátait láthatom, mindig jótékony 
anda érzet fog el. 

Most Pestről két művész van itt. Kohn Dávid 's a' kis Singer 
Ödön; egy hangversenyt adának, 's müködésök elragadott engem. 
A' hangászat szintúgy szenvedélyem Kedves Bátyám, mint az irás és 
olvasás! 'S mint a' szép költészet emeli 's tevésre ösztönzi lelkemet, 
igazi jó zene hallása is lelkesít, 's a hangászatban elő haladnom ingerel. 
Ha találkozik Kegyed Horváth Lázival, igen szépen kérem, mondja meg 
neki, hogy Kolozsvári [így!] correspondensének igen szépen köszönöm, 
hogy énekemet meg dicsérte, mikor nem is [törölve: dics] énekeltem; a 
conservatorium harmadik hangversenyében nem énekeltem, csak a máso
dikban 's negyedikben; ref. véleménye tehát oda megy ki, hogy akkor 
legbájolóbb énekem, mikor éppen nem énekelek. 

Fordított Eugene Aram-oma.t Biró Miklósnak adám átnézés végett, 
's ö egy kis részét már meg is javítgatta — a' mi a' magyar nyelv hibá
kat illeti; angolul tudóval is átnézettem némelly részeit, 's mint Kegyed 
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ás monda, még tán igen hiven van utánozva; már a mit csak lehet 
igazitok rajta, aztán végre sem tudom, mit csináljak vele; váljon a kül
földi Regénytárban nem vehetnék-e hasznát ? Ennek szerkesztője, ugy 
tudom, Nagy Ignácz, 's ez, mint gondolom, nem nagy barátom, 
mert egyszer Árpádina név alatt a' Reményben kiadott kis elég rósz 
novellámat nem csak hogy irgalmatlanul megdolgozta, de kárhozatot 
mondott irónés&gomra. is és stentori kemény hangulattal a' konyhába 's 
a! guzsallyhoz utasita — alig hogy igazságát el ösmerve, borstakarni 
nem vevém lapját is! Bár műveimet, ha egyszer kiadám, bírálják a' 
hogy tetszik, de személyeskedésre kelni bizon nem szép dolog; minden 
kis kísérlet mellé nem ragaszhatok [törölve: egyj hosszú appendixet, 
melylyben női csacskasággal kifejthetném, miszerint engedelmet kérek 
hogy még fiatal leány létemre gondolatot merek nyilvánitni, mert higyék 
{így!] meg uraságtok, dolgozom is eleget és pedig tán sok olly mun
kát is, mit látom gondolkodni nem szokott kisasszonykák szinte szégyen
lenének végbe vinni, mert szobalányt illető munka az afféle durvább 
varrás, mosás, 's a' t. 's a' t . . Ámde tán Nagy Ignácz nem tudja 
hogy M. Louise és Árpádina nem egy, 's hátha kedvezőbb lesz most 
ítélete felölem; látom ő is nő munkáját forditá le. 

0 édes bátyám, bár módom lenne utazni! Érzem, hogy képes 
lennék ügyesedni 's jobbakat gondolni, ha több világot láthatnék! 

Nem fecsegek már többé! Isten áldja meg Kegyedet, 's hozza 
-éppen ide Íróasztalom mellé, hogy egyszer okos fő álljon itt. Valóban 
•óhajtja Kegyedet láthatni 

tisztelő húga 
Malom Louise mp. 

XVII. 
Kedves Bátyám'! Dézs. 25j8. 1843. 

Több hetek óta el szigetelve fővárosunktol, 's alkalmasint minden 
külvilági hírektől, nem tudok semmit Kegyedék hói és mi foglalkodás-
ban létekről; 's e' kis paquetot találomra utasítom fel e' jó alkalommal 
Pestre; tán meg leli Kegyedet valahol. Küldök két kis novellát saját 
Ids kőlteményimböl; régen mindig szándékozám ezeket Kegyednek át 
küldeni, de valahogy mindig küzdöttem azon rebegéssel, valljon illy 
•csekély müvek érdemlik-e Kegyed ítélőszéke elébe bocsáttatni ? 'S végre 
még is azon meggyőződés nyugtat meg, hogy bármi kétséges azoknak 
bármi kevés belbecsek, Kegyed azokat jósággal veendi, mert tőlem jőnek, 
's én hizelgek magamnak, hogy becses részvétét meg nyerem. Mint 
Berzsenyink mondja Ajánlásában: 

»Te lelkesíted szunnyadozó erőm, 
Kebledbe öntöm zsenge virágimat;« 

's noha tán igen merész követelés magamra alkalmaznom a' nagy 
költő szavait, Kegyed barátságától ki kérem [törülve: egyszer] a' pár
tolás nélküli ítéletet, 's ha valami érdemes tartalék létez ki dolgozott 
eszméimben, az esetre nézve még hozzá teszem: 

»Iktasd dücsően tört utadra 
Nyomdokidon lebegő Camoenám.« 
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Egyébiránt a' mi az irói vagy irónői hírnevet, dücset illeti; arra 
telyeséggel [így!] nem vágyom; olly sok apró mortificatio van ezzel 
egybekötve, hogy bizonnyal túl halad egy nagy szerencsétlenséget; valami 
nagy bajban még azon élője van, hogy az ember lelkét annak elvise
lésére nézve aczélozva, emelkedik, de sok apró bosszúságot lehetlen kedv 
egyénnel tűrni, 's az ember kis indulatoskodásokban [így!] sülyed. 

És aztán genie nem vagyok, hogy valami nagyon különöst lehetne 
tőlem várni; nem vagyok olly túlszerény, magamtol egyben is másban 
is egy kis ügyességet meg tagadni, de igaz lélekkel semmiben sem mond
hatnám magamat rendkivül kitűnőnek. De mit untatom én Kegyedet 
ezekkel? Jó kedvem, magamat ki beszélni, el ragad 's még semmi 
Kegyedet igen érdekelhetöt nem mondék. Tán fogja Kegyedet érdekelni, 
ha meg mondom, hogy egy pár pillanatra láttam Újfalvi Sámuelt: ő 
egésséges, 's nejének is jobbulást reményi e' kis hollózúgban. 0 csudál-
kozott rajtam, mekkora lettem, mióta nem látott; én hálálkodtam neki 
a' levélért, mit Kegyedtől hozott volt, 's vásár levén, a' tolongásban el 
kelle válnunk. — Vagy öt hétig valánk Kegyednek egy igen régi ösme-
rője házánál ki Kegyedről igen becsűlőleg emlékezik Bardócz Eleknél 
Sajó Udvarhelyt. Ott jó társaságban, 's mintegy 1200 darab könyvből 
álló könyvtárba szabad bejárással, 's olvasással, meg aztán a' házi fia
talabb növel. Feketénével olykori gazdasszonykodással, kotyfolással, 's a' 
t. igen jól el telt időm. Beszterczét is meg látogatám az idén; erről 
irtam Horváth Lacinak is, kivel, by the by, levélváltásunk van tavasz
tol fogva; még pedig neki is én írtam előbb. — Csak méltán csudál-
kozhatnának sokan, mi dolog hogy férfiakkal olly sokat correspendiálok 
sokan nem foghatják fel, hogy lehet férfiakkal úgy levelezni, hogy 
valami szerelmi vagy rokoni viszony ne álljon fenn ? — Itt Erdélyben 
is correspondiálok vagy kettővel, 's még pedig ujjónnan egy szászai 
figy ü — de mondhatom Kegyednek, esze van a' szásznak, igen szép 
leveleket ír, különben nem fárasztanám magamat válaszolással. — Már 
•az idén még Szebent is meg akarnók látogatni, 's már ha az létesül, 
akkor lesz ám nagy tapasztalásu, igen utazott bölcs leányzó, édes 
bácsikám, tisztelő húga 

[Döbrentey jegyzete] Malom Louise, 
feleltem Sept. 22d-

XVIII. 

Kedves Bátyám, Bécs. 4dik Oktober. 1843. 
Itt Déé'sen ezelőtt egy pár nappal kapám Kegyednek zöld papirosra 

irt igen becses sorait; mert mi, noha azon elvnek nem vagyunk barátai: 
»maradjunk a réginél,« mégis az idén kénytelenek valánk utazási tervünk
ről le mondani, 's csupán egy kis körülmény miatt — egy lenni akart 
utitársnénk el késett válasza miatt — itt e régi Déé'sben csücsülni. 
Azt kérdi Kegyed, mit vétett Pest, hogy oda nem vágyom? Vágyni — 
vágyni! Ki ne vágynék? Ha a' vágy szárnyakat is adna az embernek, 
úgy rég óta odarepültem volna már; addig pedig, mig valami döczögös 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 24 
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kocsi kerekei oda hömpölyögtet [toldva: né] nek könnyebben szárnyaló 
szellemem látogatja meg Budapestet. Kegyed igen érdekes utazási kerü
letet szab elömbe, 's ha Isten megsegít, tán tavaszai [így!] egy részét 
legalább ki vihetendjük — Kegyed becses oktatásai szerint — miket leg
élénkebb hálával vettem; illy professoros levelek rám nézve csak leg-
jótékonyabb 's leghizelgöbb hatásúak lehetnek — nem is igen kisért
hetek zsenge próbatételeim között Erdélyi [így!] életet bátor kézzel fes
teni, mig kirándulásokat nem téve, nem tudhatom, [törölve: mi] össze
hasonlítás által, mi feltűnőbb nálunk; mert vajmi természetesnek, leírásra 
nem alkalmasnak látszik mind az, mihez megszokva vagyunk. Históriai 
tárgyat pedig azért nem vevék föl, mind eddig, hogy nem biztam eléggé 
históriai jártasságomban; mert illy szellemi regény vagy novellához, 
azon korszaknak, mellyben játszik, átalános, minden tekihtetbeni ösmerete 
kivántatik; ehhez pedig soknemü számos adat szükséges, mik nálam 
még nincsenek össze szerezve. E' két okból tehát még igenis átalános 
élet- és erkölcsi nézeteken alapulnak apró müvecskéim; 's ha Kegyed 
úgy tartja, hogy közlésre méltók lennének, még vagy nyolcz kilencz olly-
szerü vagy kisebb nagyobb beszélykét küldhetek föl Kegyednek átnézés 
végett. Mihelyt bemegyek Kolozsvárra — mintegy két hét múlva — 
legott számbaveszem irataimat, 's miután azokat még javitgatám, be 
pakolom, 's Kegyed jóságos — de ki kérem — igen szigorú Ítélőszéke 
elébe utasítom. — Hogy Kegyed a' lelkes Teleky Blankával is közié kis 
novelláimat, nagyon örvendem [így!] 's büszkeségemet nevelendi az, ha 
ő is olly kegyes biráló, mint Kegyed. Ott van ő még ? Elutazása előtt 
azt irá nekem, hogy visszajövetelekor meg fog látogatni; 's tán a télen 
újra gyakran lehetünk együtt, mint ezelőtt egy pár évvel, mikor sok 
érdekes estet tölték nálok, 's ő reggelenként korán eljött utánam, 's tél
ben is hét órakór mentünk sétálni, 's az emberek azt mondták hogy 
bolondok vagyunk, hogy még hajnalban is sétálni járunk, 's aztán, hogy 
mi csak pedanskodunk, 's a' t. így szoktak az emberek, kik a' köz
napi kelés, tevésen fölül semmi jót sem képzelnek, 's azt gondolják, ha 
valaki szellemibb tárgyakkal szeret foglalkodni, már nem is okos emberek 
sorába tartozik. 

Kegyed soraiból tudom, hogy Szála [így!] megyében járt, de 
mivel hozzánk olly későn hatnak a' hirek, még nem tudom mi követ
kezés származott beiöle; 's ha most még sváb leány lennék, azt kérdez
ném : §äJ3 tüteber tt>Ct§ ang'fteűt ? ámde minthogy annak daczára, hogy 
Anyámmal, gyermekkori szokásból, németül beszélek, naplómat, hogy 
mindenki fel ne kutathassa tartalmát angolul irom, magyar leány vagyok,, 
mióta csak nyelvemet érteni tanulám, 's azóta valóban ösztönszerűleg 
csak e nyelven gondolkozom — ennélfogva tehát üdvözlöm Kegyednek 
kirándulásait, mert meg vagyok győződve, hogy aligha Kegyed bár 
egyszer ki mozdul helyéből a' nélkül hogy valami hazafiúi jó intézet, 
végbevitelén ne munkálkodnék ne munkálódnék vagy valami érdemlett 
méltánylást ne aratna. 

Horváth Lázi privát-levélnek intézett soraimat szinte szórul-szóra 
közre bocsátá — egy kicsit pirongassa meg Kegyed őt nevemben ezért \ 
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's mondja meg neki, hogy ezt csak azon szép czikkeért bocsáthatom 
meg neki, mellyet a Regény irodalomról irt. Nézetében, hogy morális 
tendenciának kell lenni regényben, színműben telyesen meg egyezem; 
nincs utalatosb előttem, mint egy egy úgy nevezett új ízlésű, ferde irányú 
alkotás; s már ha az illyen élethű — mit készebb vagyok tagadni — 
mindig inkább követném Göthe philosophiáját, bárha hibás volna is az, 
ki, mint nem tudom melyik elmés bíráló monda, úgy állitá a' tökélyes 
lényt olvasója elébe, millyennek az embernek lennie kellene: 's én is 
azt tartom, hogy az olly eltörölhetetlen betüjü sajtó alá csak üdvös 
példákat adnék inkább. A' »Honderű« 3dik számában »Árulás« czim* 
alatt olvastam Schreiber Simon apotheosisát; nemde kitaláltam Kegyed 
bámult tárgyát ? Ha mind igy, Kegyednek a' szász nemzet mind az lesz, 
mit a' magyar rajkának, a' franczia »enfant gáté«nak 's az angol »pet 
child «nek nevez — — — — — — — — szász levelezőmmel, igaz, 
németül levelezénk eddig; de németül is tudja ő, hogy én magyar vagyok, 
's egész becsülést mutat nemzetünk iránt. — 

Mikor Kegyed fordításommal boszonta már készen volt Aram 
Jenőm, 's noha azóta nem igen forditgaték, minthogy ez meg van, 's 
most jobb magyarsággal dolgozom ki, hadd vegyék hasznát, ha hasz
nálható. Úgy szeretném, ha nem is sok, ha jó eredeti darabokat írni; de 
nem mindig jő az embernek ihlete rá ; néha pedig egy egészen közönös 
tárgy ébreszt bennünk eszméket. 

Ujfalvynak még nem mondhatám meg Kegyed izenetét, édes bácsi
kám; szünetlenül esik az esső, 's ki nem mozdulhatni. Nejét egyszer 
el hozá hozzánk, mi is voltunk nála; igen művelt s kedves hölgy; csak 
azt sajnálom hogy keveset lehetünk együtt. Életrendszerem igen egyszerű; 
szokás szerint korán kelek s irkálok kilencz óra tájig; akkor felöltözöm, 
's dolgozom 12-ig; ekkor N. Apám régi s még itt máig is divatozó 
szokás szerint ebédelni szokott; délután újra dolgozom estig, néha fenn 
hangon olvasok; Nagy Apámmal okoskodunk, 's ő egy egy mondatot 
czitál Senecából, vagy egy jelesb helyet olvas nekem Theophronból; 
Anyám behozza a kis macskákat, 's én néha változtatás kedvéért 
magyarót török a' tornáczon, vagy házi ebünket kergetem az udvaron 
keresztül kasul szaladgálni; estve a' pamlag elébe kis asztal tétetik, 's 
hárman puffra tarokot játszunk — meg kell jegyezni, puffra — ne 
féljen Kegyed, hat éves koromban el nyomott korhelkedő szellemem nem 
ébredt föl — 's e' minden napi egyenlőségben néha epochát képező 
esemény: egy egy látogatás, vagy gyér kirándulás; 's mégis aligha 
panaszolhatnék merő egyhangúságról, mert a' jó emberek irnak nekünk 's 
hói a' valóság egyszínű, a' képzelet ritkán múlatja el üdítőbb árnyéko-
latjait meg adni. — Ez patriarchális életünk rajza, 's ezzel végzem is, 
addig mig a' sors megengedendi jó bácsimat láthatnom, ezer áldást 
kívánva Kegyednek, 's kérve ezután is ne vonja meg becses barátságát 

tisztelő húgától 
Malom Louis-tól. 

Anyám tiszteli Kegyedet. —• Én fehér, de honi papiroson irtam — 
nézze meg csak Kegyed az ablak elébe tartva — ki jobb hazafi? 

24* 
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[E levél papirosának viznyomata: MECHANISCHE PAPIR-FABRIK 
IN ORLAT. A szebenvarmegyei Orláton még ma is két papírgyár van 
üzemben]. 

XIX. 

[Döbrentey jegyzete:] Vettem január 16d-

Tisztelt Királyi Tanácsos Ur, Kolósvárt mik j a n . 1844. 
Édes kis Bácsikám! 

Nem mintha Kegyednek tegnap kapott igen becses levelét vártam 
volna, hogy csak válaszoljak; mára minden esetre el volt határozva 
Kegyednek írnom, 's kimondhatlan sok jó kivánataimat valamennyire ki 
mondanom; s mikor e tervemet éppen egy pár jó ösmerösemmel beszél
ném, lépik 1 be anyám egy pár levéllel kezében számomra, s képzelheti 
Kegyed, mi nagy örömmel kiáltottam fel, a' felülírásokat megismerve: 
Döbrentei Gábor és Carinianiné! — egy Görtzben lakó olasz barát-
ném, kiről tiz éve, hogy semmit sem hallék, kitől mikor elváltunk, 
gyermek voltam, 's kinek [betoldva:] kis | művelődésem egy részét 
köszönhetem ! — Legszivesb hálám Kegyednek soraiért; bár [betoldva:] 
mi | rövidek azok, hosszú ideig tart az öröm, mit nekem sze
reznek ; 's az ég adjon Kegyednek sok olly boldog órát, minőt illy 
baráti 's megtisztelő levelek okoznak nekem; ennél jobbat nem igen 
kívánhatnék. 

Teleky Blanka ittlétét (Lónán) csak Kegyed leveléből tudom, ö 
nekem még semmi jelét nem adta annak. Néhányszor kérdezősködtem 
róla, de semmit sem tudtak, mondani; különös; hogy az ember néha 
majdnem külföldről tudja meg, mi szinte tőszomszédságában.2 Igazán 
furcsa, hogy az igazi magyar érzelmű Blankát én is alig haliam egy 
pár szót magyarul beszélni; mi régebben németül conversáltunk, mit én 
annak tulajdonítottam, hogy nála egy német rokona, gr. Stackelberg 
kisasszony volt, ki előtt neki értetlen nyelven nem titkolózhatánk; de 
valahányszor egy kis cédulát írt nekem Blanka, azt is németül tette. 

Kegyed nekem műveimre nézve az igazat himezés hámozás nélkül 
akarja megmondani; Isten áldja meg érette! Nincs is előttem unalmasabb, 
utálatosb, mint ha az ember, tudatában annak, hogy műve nem csak 
mert emberi mű, hanem mert kezdő mű gyengeségekkel telyes, valakitől 
őszinte véleményt követel, 's ez — kötelességének tartja legelőbb is egy 
obligat ^ra^fllfé-al [így!] (bocsánat e' kitételekért, de hirtelen nem kap
tam jellemző magyar szót, 's hála hogy »$re§fuJ3« [így!] nak nincs is 
magyar neve) üdvözli a bizonnyal tökélyes! művet. Ámde kedves jó 
bácsikám még nem tudom beszélykéimet mikor küldhetem fel, mert mióta 
Kolósvárra be jövék, annyi különbféle firkálni valóm, levelezéseim, 's a' 
t. voltak, hogy azokat, mint akarom, tisztába újra leirni, nem volt időm; 
hanem későbbre is fenn tartom magamnak Kegyednek bátorítását. És ne 

1 E szót Döbrentey vastagon aláhúzta. 
2 Lujza tollában maradt az ige : történik. 

R. D. 
R. D. 
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gondolja Kegyed, tisztelt barátom, hogy ez utóbbi időben, noha egy 
betű eredeti költészetet sem irtam, ne igyekeztem volna parányi tehet
ségemhez képest hazám dicsőségére munkálni; sőt éppen olly dolog
ban foglalkodom, melly egyszersmind tudós uraknak is dolgot ad, hogy 
engem kisegítsenek — röviden, hogy ne mystificáljam a' dolgot; egy 
érdemes külföldi ur, kit soha sem láttam, 's kivel mégis levelezek 
(Kegyedet gyermekkoromban legalább láttam, 's most is megösmerném) 
Erdélyt akarja a' külfölddel [törölve: akarja] meg ösmertetni, 's kérdése
ket tett fel nekem az Erdélyi [így.'] litteraturára nézve; az újságok, 
könyvtárok, casinok 's a t. mi lábon állanak, millyen a társalgás, 
értelmi nézetek .s a' t. 's természetesen magam fejéből nem levén 
képes mindezekre meg felelni, ' össze lármázom az ahhoz értőket, 's a' 
tisztába jött válaszokat aztán rendre megírom; mind németre fordítva 
ugyan — mert azon ur nem tud magyarul — de hátha ez át bármi 
kis részben segíthetek a' külföldiek azon bal véleményét, hogy Erdély 
csupa »Bärenland« elháritni ? — — A' Kegyed »Nők emancipatió«ja 
mellett amazonilag harcoló Júliáját én nem ösmerem; vájjon nem az,, 
kiről utazásaiból most haza | tért Sándor József beszéli [betoldva:] (Ő 
nevet nem mondott), | hogy Schweiczban [betoldva:] (tán 1841-ben) 
| egy szövetségesek gyűlése alkalmával egy hatalmas kérelemlevelet, 
vagy protestatiót hasonlólag e' tárgyban adott be, mit a' szövetségesek, 
fontosb tárgyak levén szőnyegen, felolvasás után mosolyai [így!] tettek 
félre ? — 

Anyám tiszteli Kegyedet 's ezer szerencsét kivan; vagy örömmel hal
lotta Anyám, hogy Kegyed a' nyáron ide szándékozik jőni — adhatunk-e 
hitelt ezen hírnek ? Nem újra hiába örvendene, minden jobb következés 
nélkül Kegyednek mindig tisztelő húga 

Malom Louise? 
[törölve: nek] 

XX. 
Kedves Bátyám! Kolozsvár 12/5. 1844. 

Nekem a' minap egy igen örvendetes újságot mondottak volt, 
tudniillik; hogy Kegyed a' múlt hó 20 dikán Pestről Erdély felé indult 
volna; a következő napokban mindig számítottuk meddig juthatott már, 
's mikor érkezhetik ide; mikor pedig már annyi nap telt el, hogy szarvas 
előfogattal is kényelmesen el jöhetett volna azóta, Zsémbelni kezdtünk 
arra, ki minket el hitetett, 's ezóta mind Zsémbelünk, és Zsémbelni fogunk 
mind addig, még Kegyed végre le nem jő, hogy ki békéltessen. — Néhány 
nap múlva most mi is Nagyapámot meg látogatni megyünk Dézsre, 's 
néhány hetet ott múlatunk; bár vissza jöttünkkor találnók itt Kegyedet. 
Egy kis légváltoztatás, kivált nyáron, igen jót tesz, 's Erdélyi [így!] 
légünket különösen kell dicsérnem, az egésségre jó befolyással van, — a' 
mi a' szellemi erőket illeti, nem mondhatnám hogy mindig lelkesitné 
azokat — én legalább a' télen elég hanyag életet éltem. 

Kegyed tán nem is tudja, kedves Bácsikám, hogy egy egész város 
ellenem zúdult — még pedig Besztercze városa! És épen azon Lázihoz 
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irt privat — levelemért mellyet ö óhajtásom ellenére ki nyomatott. 
Sajó vidékén aztán van nekem egy igen jó barátom, (Lázi ősmeri jól) 
ki a' nélkül, hogy valaha meg bántottam volna, mindent ki kutat mi 
ellenem szólhat; 's ö igen gyorsan elővéve 's hihetőleg saját színezettel 
magyarázgatá azon szegény levelet, de a' másodikat, melly engem ki 
ment, jól el rejté; már most irtam egy Beszterczei [így!] asszonyságnak, 
hogy kérje el tőle azt is, és csillapítsa le az ellenem zúdultakot. — 
Tövises az irói pálya, édes Bácsikám, nem csak azért, hogy a' szászok 
meg haragusznak az emberre, hanem már csak azért is, hogy mindenki 
Tudósnak neveezi, 's ezernyi balitéletnek van ki téve. Mit néha íroga
tok (mert csakugyan magamba nem szünök meg néha működni) legalább 
szeretném, ha csak halálom után jutna közönség elibe, ha egyátalában 
érdemes erre; dicsőség [kimaradt: re] nem vágyom. — De mégis ne 
gondolja Kegyed, édes jó Bátyám, hogy annyira hanyag lettem volna 
mostanság, hogy hazám iránt hidegebb, érdekei iránt közönösebb lennék — 
söt ellenkezőleg. 'S ki tudja közvetve nem lesz-e bármi parányi részem 
benne, ha Erdély a' külföldön igazságosb jobb hirre kap, mert nem 
tudom meg irtam volt-e' Kegyednek, hogy Jassyban a' Prussiai Generál-
Consul, Neigebaur, Erdélyt le akarja irni a' külföld számára [törölve: 
már] Némethont, Londont, Olaszhont, 's t. le irta már: mitegy 64 darab 
igen derék német müve van) 's holmi literatúrai kérdéseket tett fel nekem, 
mellyekre én kilencz vagy tiz levélben, mennyire tőlem 's utántudakozó-
dásaimtol ki telt, feleltem: 's mint mondják, meg volt elégedve vélek. 
Németországról irt legutolsó művét 's a Borszéki [így!] havas rajzát el 
küldé nekem. Majd a' nyáron tán be is jő Erdélybe, 's minket is meg 
látogat, akkor aztán személyesen is meg ösmerkedem vele, mert levél-
beni ősmeretségünk csak egy Jassyba be ment ősmerősünk által történt. 

Aztán most nyitva áll sok bajjal rendezett első Szépmükiállitásunk ! 
Erről beszeljen Kegyednek Kovásznai, mert ő látta, 's Ítéljen róla; elég 
hogy minden kezdet bajos, 's minden felszólítások daczára sem igen 
fényes a' pártolás, sőt vannak kik egész megvetéssel beszélnek róla: 
pedig ott bizon a' 180 össze szerzett szép müvek között vannak több 
plylyak, mellyek, műértők véleménye szerint, be illenének a' Bécsi, [így!] 
vagy Pesti [így!] mükiállitásokba. A' bementi árr [így!] — személyen
kénti 10 xr p. egy fel állitandó kisdedovóintézet javára van szánva; 
De mind össze sem gondolom, hogy mint egy 40 p. forintnál több be 
jöjön, pedig 15 nap lesz nyitva; még csak két nap van hátra. 

Anyámmal együtt kérjük Kegyedet, irja meg (ha le jő) mikor 
lesz itt ? Hogy akkorra mi is minden esetre legyünk itt, ne hogy úgy 
járjunk mint most tán három éve, hogy Kegyed Erdélybe járjon, még 
se' láthassuk. 

És, ha van Kegyednek ideje, sok érdekes gondolni valói közt, sok 
becsülői közt arra is gondolni, ki egy legigazabb becsülje [törölve; 
közül] gondoljon vagy egyszer 

tisztelő húgára 
Malom Louisera. 
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XXI. 
Kolósvártt Sept. Wdikán 1844. 

Szent igazság! templomodnak 
Oszlopzata dőledez: 
Talpzata vált ingataggá, 
'S Fala szerte repedez: 

'S Halljad, ó világ! e' templom 
M'ért hogy szerte szét rezzent: 
Döbrentei nem csak ír 's költ, 
Döbrentei ír 's — fillent! 

Igen, még pedig valahányszor ösmeretségére, becses személyes tár
salgására vágyó szegény húgának azt irja, hogy Kolozsvárra jö ! És pedig 
nem is kellene ezt ily tisztán kereken ki mondanom, de mit tehet az 
ember róla, ha fúriába jö ? Akkor felejti stylizalni, 's ennyi hasztalan 
várás után csak méltán jöhetni fúriába is. Kegyednek Dézsen kapott 
Júniusi [így!] levelére meghagytam Biró Miklósnak, hogy mihelyt Kegyed 
ide, fővárosunkba érkezik, tüzen, vizén megírja nekem, de a várt tudósí
tás csak nem jött meg, 's utóbb is azzal biztatának, hogy a' természet
vizsgálók gyűlése alkalmával jövend le az én bácsikám — 's legelső 
volt gr. Gyulai Lajos, kit az utcán találtam, 's monda, hogy ezúttal 
nem látandjuk Kegyedet. Azonban még mindig reménylettem, hogy 
Kegyed véletlenül megérkezik, 's mind hiába. Nem is akarom már hinni, 
hogy bérces hazánk e' része mostanság meg láthatná Kegyedet, mert 
nem akarok újra a' várással [nál helyett] maradni; majd el megy 
Kegyed újra másfelé, mint a' múltkor, a' szászok közé, 's kap — szép 
ígéreteket a, hon javára nézve. 

El múlt a' zajos gyűlés is, miután Kolozsvárt hat napi chaosos 
ünnepi zugásban tartá; 's a' hetedik napon megnyugvánk, miután a 
tudomány és világosodás fényes világát meg teremtettük. A' tudós urak, 
úgy tetszik, orvosi tekintetben működtek legtöbbet, más osztályzatban 
nem tudom, hogy valami nagy eredmény következett volna most. Azon 
kedvelőket, kik magokat 2 frt p. ért Íratták be magokat [így!], tréfá
ból két forintos tudósoknak nevezték, 's ezek tán nem is sokat gazda
gították a' szellemi kincsek tömegét, noha egyik azt állította, hogy 
mióta diját befizette, este ki menve a' csillagokat nézni, érti: azok mit 
beszélnek. — Gyűjtemény szép gyűlt volt össze, de az ásványvizek bon
tatlan maradtak üvegeikben; az idő igen rövid volt, 's azt is igen elfog
lalta a sok nagy ebéd, bál, 's a' t. Most már csendes Kolozsvár, olly 
csendes, mint egy falu; mi már benn maradunk, és sok ösmerőseink 
[!] távol levén, hangmüvek betanulásával és olvasás, irogatással töltöm 
be üres óráimat. Most kaptam meg: »Toldy, Handbuch der ungarischen 
Poesie,« mire rég vágytam; azt olvasgatom, 's abban lelem, bizonyos 
Döbrentei Gábornak is rövid életrajzát. Nem tudom, e' munkát, noha 
németül van magyarázva, olvassák e' külföldön, mert egyátaljában, úgy 
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tetszik, még nagyon mélyen nem hatottak érdekesb nevezetességeinkbe 
az idegenek. Hanem azon örülök, hogy külföldi vendégeink száma szapo
rodik, még pedig az ollyan látogatóké, kik [törölve: azt] honunkat 
alaposan ösmerni óhajtva, körülményesen tudakolják alkotó részeit, 's 
ösmertetésének terjesztése végett a' külföld számára le irják azt. A' nyáron 
volt ide benn Jassyból a' Porosz General-Consul Neugebaur — tán írtam 
volt Kegyednek róla, hogy leveleztem vele éppen holmi Erdélyt illető 
irodalmi kérdések ügyében — 's Mechadiára utaztában egy pár hetet 
Erdélyben is múlatott, és sokat tudakozódott, és sokat irt [törölve: 
arról] 's jegyzett fel magának róla. Minket Dézsen meg látogatott; igen 
alapos műveltségű embernek látszik, 's ezt bizonyítják számtalan neve
zetes tartalmú, tán hatvannál több darabba foglalt müvei, és sok hivatal-
beli kitüntetései, melyly [betoldva:] ek | ben részesült. Most újra egy 
Williamson nevű angol készül Jassyból Erdélybe utazni; ezt is nagyon 
tudományos főnek mondják, 's a' perzsiai schachnál darab ideig titok
nok volt. 

És már most még azt esdem Kegyedtől, hogy a' régi jó mód
szerint méltóztassék nekem hibáimat a' magyar helyesirásban meg róni 
— mert mint Horváth Emilia mondja, nekem az a habari szokásom is 
van, hogy leveleimet csak »prima vista« irom, mert ha impurumot 
csinálok, s' tisztába akarom irni, másodszor újra egyebet irok, 's igy 
tovább, úgy hogy a' leirt leveleket egy csomóba elküldhetném mint 
különállókat; Kegyednek türelmét pedig egyel [így!] is elég fáraszta
nom, 's ha Kegyed, édes Bácsikám, egy pár sort is válaszol, azzal én 
úgy szoktam kérkedni, hogy a' többi leányok alig birnak velem. 

Anyám azt izeni, hogy semmit sem izén haragjában, a' miért 
nem jött el Kegyed. És én — mit tehetek egyebet, mint haragom 
dacára is maradnom Bácsikámnak tisztelő húga, 

Malom Louise. 

XXII. 
Kedves Bátyám ! Kolozsvár 4dik apr 1845. 

Kegyednek febr. 24 k é n költ, nekem igen nagy örömet okozott* 
régen várt becses levelére csak most válaszolhatok, mert betegségem 
újra el tartóztata az írástol; 3 holnapig kinlódám csúzzal, mindig itthon 
ülve, és sokat ágyban feküve is. Ez annál kínosb volt, mert mindig 
egésséges szoktam volt lenni, és szokott működéseimet is félbe kellett 
szakasztanom; és csak is jó embereim részvéte volt enyhülésem, 's bará
tim jósága jelei között egy legbecsesebb Kegyednek tisztelt Bácsikám,, 
olly, lelkemnek jótékony, megnyugtató nyilatkozata barátságának, mellyel 
dicsekedni soha meg nem szünök, valahányszor Döbrenteit említhetem. 

És Kegyed haragudott volna rám? Ez fáj nekem, főleg miutáa 
bizonyossá tehetem Kegyedet a' felől, hogy a' »fillentő« czimet bizon 
korán sem alapos meggyőződésből, hanem lobbanás hevében ruházám 
Kegyedre; és ha Kegyed engem ősmerne, tudná hogy ritkán szoktam 
lobbanni, söt ösmerőim phlegmaticusnak csúfolnak, és hidegebbnek tar
tanak, mint millyen bennsoleg vagyok, 's mind ennél fogva hatalmas 
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nagy oknak kell lenni, mi engem gonosz szavakra ragad — 's illyen 
volt a' viszonti csalódás, midőn olly valószínű volt, hogy Kegyed vala
hára le jő. — Most egy kissé szinte [törölve: reménylhet] reménylettem 
magam felmehetni Budapestre, mert az orvosok feredőt ajánlanak, ne hogy 
a' csúz megrögződjék bennem, és ajánlották Báznát, Váradot vagy 
Budát használnom; azonban bár mint vágyom is a' legutolsó tanácsot 
el fogadni, nálam valóban be telik, hogy »messze sánta ebnek Buda« • 
mert én is sántikálok néha [törölve: és] erszényem pedig épen azt 
nyilatkoztatja, hogy addig nem bír el ozibikelni, tehát alkalmasint csak 
Báznára megyünk, 's a' védegylet szellemében legszorosb értelmű honi 
gyógyvizet használok. — Tán elmémre nézve is jó lesz bármi keveset 
kimozdulnom, mert mindig itthon léve nyugszik, az is, és mintha minden 
teremtő ereje — mert úgy is igen parányi volt — semmivé lett volna. 
Most édes bácsikám, mint a' német mondja, csupa társalgási állattá 
váltam; egyébb kis kézimunkák közt társalgással telik el legtöbb időm, 
's olvasással; és többnyire angolul olvasok; a mi magyar könyv még 
van, hamar ki meriti az ember, 's az idegen irodalomból legtöbb von
zalmat érzek az angol iránt. Igen keveset irok — csak naplóm foly 
mindig: ez gondolatim, emberek, könyvek felőli itéletim raktára, 's rosszul 
esik ha bármi nevezetesb történik egyszerű életem folytában 's nem 
Írhatom le. 

Levelezésim gyéren folynak, noha aligha az én hibám, mert ha 
csak beteg nem vagyok ritkán maradok adós válaszai [így!]; de nem 
mindenki bir olly hő firkászi szeszei [így!] mint én, vagy érkezik rá 
koránt sem fontos leveleimre felelgetni. Azonban ha Dézsre ki megyünk 
(mi már nem soká megtörténend) innen is lesz egy pár levelezöm persze 
férfi — mert mint a minap is őszintén meg vallám, ('s pedig le nevet
tek érette {[törölve: ] de nem zavartak meg) szeretem a' férfiakkali 
levelezést és társalgást — de jól értve, az okos férfiakkalit. Ész és 
szivélyesség olly két tulajdon, mi minden egyénben igen meg kívánható j 
's ha valamellyik [törölve: ben] nek magára kell lennie, mégis inkább 
legyen az utolsó, mint az első, szivélyesség nélkül semmit ér ez az élet. 

Anyám tiszteli Kegyedet, és azt mondja hogy kegyetlen, mert az 
emberi lélek fő táplálékától a' reménytől foszt meg minket — azon remény
től, hogy valahára körünkben láthassuk. 

Ám, bár hói legyen Kegyed, Isten legyen Kegyeddel; és óvja 
minden rosztol, 's ha nevezetesb dolgai közt feledné húgát, juttassa 
eszébe hogy egy legszivesb tisztelője s barátnéja Kegyednek 

Malom Louise. 

Közli: REXA DEZSŐ, 


