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MAGYAR ÍRÓK LEVELEI GRÓF ZAY KÁROLYHOZ. 

A Zay grófok gazdag zayugróczi levéltára több becses irodalmi 
levelet tartalmaz. Ezek közül kiválogattuk azokat, melyek írójuk sze
mélyénél fogva irodalomtörténeti fontosságúak. Ezek a levelek, melyek 
mind a múlt századnak reánk nézve legmozgalmasabb évtizedéből, a negy
venes évekből származnak, gróf Zay Károlyhoz vannak intézve. 

E nagynevű gróf Zay Imre grófnak és a német költőnő, Calisch 
Mária bárónőnek fia 1797-ben született Sopronban és 1871-ben halt 
meg birtokán, a nyitramegyei Bucsánban. Mint a főrendiház agilis tagja 
állandóan az ellenzék, a haladók táborában küzdött. Az 1825-iki 
országgyűlésen Széchenyi oldalához állott és egyik hathatós segítőtársa 
lett. Mikor azonban Széchenyi megrettenve a bizonytalan jövőtől és 
Kossuth hevének beláthatatlan következményeitől, konzervatívebb lett, — 
elszakadt tőle. Bár a kitüntetések gyors egymásutánban érték (1826-ban 
a dunáninneni kerület közbírájává, 1827-ben cs. kir. kamarássá, 1830-
ban atyjával, Imrével gróffá lett), nem tágított, s állandóan a szélsőbal 
sorai között és előtt harczolt a jogegyenlőségért és hazánk független
ségéért. Demokratikus hajlama és a felekezetek egyenjogúsításáért, a 
zsidók emanczipácziójáért való fellépése elhidegítették Széchenyitől és tel
jesen Kossuth hívévé tették. 1840-ben az ágostai evangélikus egyház 
főfelügyelőjévé lett s mint ilyen nagy tevékenységet fejtett ki egyháza 
érdekében. 

Irodalmi munkássága publicistikai jellegű. Számos röpiratot, újság-
czikket írt elvei érdekében s mint szónok is nagy tekintélyre tett szert. 

Egyéniségének legerősebb vonása végtelen fajszeretete volt. O mon
dotta, hogy inkább akar a pokolban magyar lenni, mint a mennyország
ban más nemzetbéli, és azt, hogy a hazafiság előbbre való, mint a val
lás. Nemzetiségi területen lakva úgy is mint földesúr, úgy is mint egyházi 
felügyelő nagy erélylyel lépett fel a tótok pánszláv mozgalmai ellen. 
Követelte a magyar nyelvnek kötelezővé tételét az iskolákban. Erre 
vonatkozólag ő dolgozta ki azt a törvényjavaslatot, melyet az ország
gyűlés elfogadott. A. legteljesebb függetlenség híve volt, teljes gazdasági 
és hadügyi önállóságot kívánt, szakítani akart Ausztriával, de az ural
kodóház közösségéhez ragaszkodott.- Lelkes harczosa volt a magyar ipar
nak, sürgette a magyar gyáripar megteremtését s maga is alapított 
gyárakat birtokain. Az emberi jogoknak tökéletes kiterjesztését követelte, 
egyrészt a parasztok és polgárok, másrészt a vallások — a protestáns 
felekezetek s a zsidók — egyenjogúsítását. 
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Mint az evangélikus egyház főfelügyelője elveihez híven két eszmét 
vetett szőnyegre s iparkodott keresztülvinni: a magyarosítást és az uniót. 
Az unióra való törekvése is az előbbi czélt szolgálta nála. Zay a magyar
ságot egynek vette a protestantismussal. Ebből a szempontból ő a magyar 
és protestáns érdekeket is azonosította s ily értelmű körlevelet küldött 
a superintendensekhez: magyarismus és Protestantismus kéz a kézbe 
menjenek. Ez azonban nehezen ment, mert éppen az evangélikus egyház 
köréből kerültek ki a pánszláv szervezkedés legfanatikusabb vezérei, a 
kiknek sikerült a nép körében Zayt befeketíteni s a kik minden lépésé
nek igyekeztek gátat vetni. 

Az itt közölt levelek az említett eszméket visszhangozzák. A Zay 
Károlyhoz intézett nagyszámú levél között találjuk Széchenyi István 
gróf ideges kezének sebtiben odavetett sorait. Kossuth Lajos hosszú 
levelei csupa olyan kérdést tárgyalnak, melyek ma is élénken vitatott 
pontok: a vegyes házasságot, a protestáns uniót, az evangélikus egyház 
panslavistikus hajlamát, a szükséges magyarosítást s a magyar ipart, 
nevezetesen a zayugróczi posztógyárat. E leveleket is áthatja az a 
rhetorikus hang, a mely Kossuth minden iratát jellemzi, s különösen a 
harmadik és negyedik levél olyan eleven, mintha egy beszédét olvasnók. 
A Kegyencz költőjének két levele a pozsonyi mágnás-kaszinó felállításá
ról szól; Bajza József szerkesztői minőségben írt levele a censor aka
dékoskodását jellemzi, Fáy András az unió lelkes harczosa a másik >— 
református — részről, határozati javaslatot szövegezett meg. Székács 
József levele érdekes világot vet a negyvenes évek pamphletirodalmába. 
Több levél van Zayugróczon Székácstól, nagy kár, hogy Zsilinszky 
Mihály monographiájában nem használhatta fel őket. Végül közöljük 
Csaplovics Jánosnak egy levelét, egyrészt jellemző voltánál, másrészt 
magyar irodalmi vonatkozásainál fogva. 

Gróf Széchenyi István levelei. 

1.) 27/3 840 Pozsony. 

Igen tisztelt Barátom, én valamit elé akarnék adni a kis Casino * 
tagjainak, és őket valamire kérni. Ennél fogva eszközöld, hogy jövő 
Vasárnap H/2-kor megjelenjenek a kis Casinoban. Azért Írok már ma, 
hogy elég időd legyen »zum einsagen« — mert máskép ezen mi igen 

1 A pozsonyi mágnás-kaszinó. L. erre vonatkozólag alább Teleki László 
gróf két levelét. 
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jó de rendetlen Uraink el fogják felejteni, hogy meg kellene Nékiek 
jelenni. Du musst Dir schon die Mühe nehmen es jedem extra sagen 
zu lassen. 

En igen igen fogok Neked köszönni. 
Jó éjszakát 

tisztelő Barátod 
Széchenyi István. 

Kívül: A Monsieur le Comte de Zay 
E. Széchenyi. 

2.) Auch ich bin dein aufrichtigster Freund, glaube aber dass der 
Klare und auf unserem Körper eine ? (Mitte ?) hat — —- während unser 
Geist in dem Leichtsinn zersetzt wird; Vous avez plus peur d'etre 
physiquement tue, moi d'etre moralement anéanti. 

Kívül: Széchenyi István 

Zay Károlynak 1843 máj. 17-iki országgyűlésen. 

(Csaknem olvashatatlan írás.) 

3.) octob. 28-ikán. 
Tisztelt Barátom, ma 12 órakor összejövünk a Nap át elleni 

Casinoban egy kissé tanácskozni a köz jórul. 
Kérem jöjj Te is el. Széchenyi. 

Kívül: M. Gróf Zay Urnák (Czeruzával más kéztől): 1848. 

Széchenyi István. 

4.) Dr. Friedrich von List 
wohnt beym 

Grünbaum N° 16. 
und ist heute um 4 Uhr bei Felix Zichy, wo auch ich esse. 

Befehle mit mir 
1-ter November Széchenyi. 

Kívül: Mélt. 
Gr. Zay Káról 0 Nagyságának 

Széchenyi. (Igen gyorsan van írva.) 

Kossuth Lajos levelei gróf Zay Károlyhoz. 

Méltóságos Gróf! 
Február 17-ről kelt becses sorai kíséretében küldött »néhány szót 

a Pesten felállítandó reform-főiskola ügyében, a Pesti Hirlap 16d. számá
ban közlendő valék, midőn azon iskola létesítésére megbízott választ
mány egyik nagybefolyású tagja Fáy András hozzám jött : elhozván 
magával szintúgy közzététel végett a hivatalos felszóllítást, mellyet azon 
választmány közrebocsátani elhatározott. Mi volt természetesebb mint az, 

• hogy örömmel közlöttem vele Nagyságod fontos Szózatát; de ő a körül-
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menyek gyakorlati ösmeretéből úgy vélekedett, hogy az uniónak Refor
mátus atyánkfiainak nagy tömegében még most is annyi ellensége van, 
hogy ha Nagyságod felszóllamlása közre jő mielőtt a tervezett iskola 
létesítésének anyagi alapja megvettetnék: az alapító adakozások kimara
dásától kell tartaniok. Én ugyan 's Gróf Ráday (azon választmány 
alelnöke) kihez szintúgy ép akkor szerencsém vala, ezt hiú félelemnek 
tartottuk, sőt úgy vélekedenk, hogy a mi részünkrőli adakozások — 
ama gyanított hiányt — fölösleg is fedezve pótolnák: de a legrosszabb 
esetben még úgy vélekedenk, hogy jobb volna a főiskolának még néhány 
évig létre nem jőni; mint nem az unió elvére épitetnie. Fáy barátunk 
azonban (ki maga az uniónak szintúgy barátja; s ezt néhány hónap 
múlva ha egyszer adakozások gyűltek ön magának s a választmány
nak is szándékában lenni állította, igen óhajtá, halasztanám el a közzé 
tételt addig, mig a választmány mai üléséből Nagyságodnak ír,1 s én 
magam is tudósítván Nagyságodat e részben határozott válaszát venni 
szerencsém leend. Ennyit meg kellett ígérnem; de Ígértem azon nyilat
kozással, hogy ha négy nap alatt a Méltóságos Gróftól ellenkező rende
lést nem veszek, a czikket mindenesetre, még pedig együtt az ő fel
szólításukkal közölni fogom. Azonban minden esetre készen akarván 
lenni; a kérdéses czikket a Censorhoz küldém; olly kéréssel, lenne szí
ves, az ügy jótékonysága tekintetéből semmit nem változtatni, mivel 
Nagyságod a kiadást határozottan e feltételhez köté. A Censortól szóról 
szóra e választ vevém: meg nem engedheti 2 mert 1. attól tart, hogy 
Nagyságod magát compromittálhatná — a mint a Lőcsei dologgal tör
tént ? (én semmi compromissióról nem tudok), 2. mert kezét nem enged
heti úgy megkötni, hogy semmit se törüljön, ha ő azt kötelességé
nek ismeri. 

Ezeket valék Nagyságodnak alázatos tiszteletem mellett megírandó: 
midőn veszem a ma reggel kijött »Társalkodót« s abban Nagyságodnak 
felszóllamlását szórói szóra benn látom csupán egy igen lényeges különb
séggel. Az énnekem küldött czikkben ez áll : Ezen egybe olvasztásnak 
korán sem czélja azon tanításoknak megváltoztatása, mellyekben egészen 
egyet nem értenek. A társalkodóban pedig épen ellenkező van így: korán 
sem czélja azon tanítások megváltoztatása, mellyekben az ágost. és helv. 
hitvallású evangelicusok eddig mindig megegyeztek, hanem azon lényeg
telen pontok elmellőzése, mellyekben egészen egyet nem értenek. 

Már most a Társalkodóval kezemben, a Pesti Hirlap censora sem 
tagadhatná meg kibocsátását, de illy lényeges különbség levén a dolog
ban, nem tehetem; mielőtt Nagyságodnak e részben útmutatását nem 
veszem. 

És ez az a mit Nagyságodtól alázatosan kérek. 
Idő közben veendi Nagyságod kétségtelenül a Reform, választ

mány levelét is; — ha csak őket a Társalkodóbani nem várt megjele
nés ettől hátra nem tartja. Minden esetre alázatosan kérem a Méltóságos 

1 V. ö. Fáy levelét alább. 
a V. ö. Bajza József levelét alább. 
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Grófot, méltóztassék, nagy fontosságú czikkjehez; az érintett tekintetben 
egypár szót toldani s nekem arra is engedelmet adni, hogyha ne talán 
a Censor egypár szóban felakadna, de a felakadás a dolog érdemét s 
Nagyságod helyzetének jellemét nem csonkítaná; e miatt ne legyek 
kénytelen, olvasó közönségemet e fontos indítványozó szózattól meg
fosztani. En magam is nagyon kényes vagyok illyenekben s kétségtele
nül semmire sem állnék reá, mi az elv tisztaságának szinét homályosíthatná. 

Fogadja Méltóságod egyébiránt hű tiszteletemet, mellyel változha-
tatlanul vagyok 

Nagyságodnak 
Pesten febr. 25. 8 4 í alázatos szolgája 

Kossuth Lajos. 

Pesten Május 12. 1841. 
Méltóságos Gróf! 

Május 3-áról költ becses levele következésében (melly csak teg
nap jutott kezemhez) van szerencsém Nagyságodnak mindenekelőtt alá
zatos köszönetemet mondani, hogy az Allgemeine Zeitung 118. számá-
bani »Russen und Türken« czikkre figyelmeztetni méltóztatott; mert én 
hirlapom honi részének s értekező]'ének már magában is minden időmet 
elfoglaló szerkesztésén kívül; különféle egyesületi s most különösen igen 
meggyűlt megyei dolgok által annyira el valék foglalva, hogy a kül
földi hírlapok olvasására teljességgel reá nem értem; illető segédem 
pedig reá nem figyelmeztetett. 

Hogy a Nagyságod által kiemelt gyanúsító insinuatiót felelet nél
kül hagyni nem lehet, az igen természetes; és én magam részéről két
ségtelenül nem fogom szó nélkül hagyni; megvallom azonban, hogy 
igen kívánatosnak látnám, ha Nagyságod méltóztatnék iránta nyilat
kozni; és nekem szerencsém lehetne nyilatkozását észrevételeimmel 
kisérni. A Catholicismust állítják ott fel, mint a szabadság s műveltség 
védfalát. Ez annyival gyanúsítóbb, minthogy illy nemű kifejezést, de 
nem illy kirekesztő szellemben a Protestantismus részéről már Nagysá
god nyilvánosan is használt. Itt hát a Protestantismusnak kell felszól-
lalni; annak nevében felszóllalni pedig Nagyságodnak van legtöbb, ha 
nem egyedüli joga.1 Nagyságod nevében szólani fog a Protestantismus : 
-az én nevemben szóllani fog mellette a nyilvánosság egyik orgánumá
nak hatalma: e kettő egymással egyesülve gondolom nem tévesztendi 
el hatását. 

Ennél fogva tehát nem csak óhajtom, de sőt alázatosan kérem is 
Nagyságodat, méltóztassék nyilatkozásával lapjaimat mihamarabb szeren-
csésíteni. 

A ki egyébiránt állandó mély tisztelettel vagyok 
A Méltóságos Grófnak 

tisztelő polgártársa 
Kossuth Lajos. 

1 Zay K. a négy superintendentia főfelügyelője volt. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XX. 23 
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Méltóságos Gróf! 

Igaza van Nagyságodnak, hogy a botránkozás, mellyel a prímást 
uj körlevelet olvasá, közös értelem minden protestánssal, de minden 
elfogulatlan józan értelmű emberrel is, akármi vallás-felekezethez tartoz
zék. Hogy illyesmi századunkban még lehetséges, ez azon nagy képte
lenségek egyike, miket a józan ember ész, az emberi nemnek, különösen 
az Európai civilisatiónak jelen állapotjával összeegyeztetni annyira nem 
tud, hogy én teljesen hiszem a történetíró egykoron kétségbe jövend, 
ne számítsa-e korunkat azon sötét századok közé, mellyeknek zászlóját 
a Hildebrand név bélyegzi. 

Én Nagyságod férfias buzgó eljárását mindenkor tisztelő méltány
lással kisértem, 's hogy különösen az Unió nagy eszméjének valósítá
sára intézett törekvéseit, nem a formalisták kis körű gyáva szempont
jából mérem, hanem ezé Íjának egész szentségében fel fogni szerencsés 
valék, annak ugy hiszem mind az idő szaki sajtó útján, mind az egye
temes conventben tetleg bizonyságát valék szerencsés nyújtani, 's azért 
ne vélje Nagyságod, hogy ha bár azon bizonyos röpirat ügyét magamévá 
nem tettem is (mert csak ennyiből, vagy. még ennyinél is kevesebből 
áll, mit Nagyságod rosszallásnak nevez), azok közé tartozom, kik Nagy
ságod tetteit ócsárolják. Ezzel egyébiránt mindennek a mi jó, a mi hat 
találkozni kell. Ez sorsa az emberiségnek. Szükségesnek tartom azonban 
kinyilatkoztatni miképen én annyira meg vagyok győződve hogy a 
Protestantismus ügye Magyarországban a felvilágosodott Catholicusok-
ban erős segéd bajnokokat számlál, hogy a római clerus botor fanatis-
musát, 's erre épített uralkodási vágyát a Catholicismussal általában 
identificálni hajlandó épen nem vagyok, és sok segéd erőnek elvesztését 
rettegném, ha hogy részünkről valamelly lépés történnék vagy szó mon
datnék, melly józan gondolkozású catholicus polgártársainkat tőlünk 
némileg elidegeníthetné. És én azt gondolom a kérdéses röpiratban e 
tekintetben van valami a mit hogy ne volt volna benne nem lehet nem 
óhajtanom. Ez 's csak ez okozá, hogy rólla helyeslőleg nem szóllottam;. 
de én positive sem rosszallottam benne semmit, mind a mellett nem, 
hogy akkor még nem tudtam kitől eredett. A mi természetesen vélemé
nyemet nem módosíthatná, de még is annyi különbséget tesz, hogy 
midőn valamelly lépés ollyaskitől ered, kinek czéljai jóságában erősen 
hiszünk, miként Istenben, 's kinek azért hatását növelni óhajtanánk; 
ha egy parányi okot vélünk is találni véleménybeni különbözésre, azt 
Örömest elhalgatjuk, mert annál erősebb okunk van saját véleményünk 
helyessége felől kételkedni, minél magasabban áll tiszteletünkben a férfiú 
belátása kitől egy két kis specialitásban véleményünk némileg eltér. 
Ez őszinte magyarázat gondolom elég lesz, hogy félre ne értessem Nagy
ságodtól, mit kimondhatatlanul sajnállanék. 

A mi a vegyes házassági ügyet illeti, ennek polgári törvényes 
tekintetből nézetem szerint a primatialis uj körlevél következtében egy 
uj stádiuma állott be. Eddig a római clerus házsártoskodását mint vilá
gos törvény sértést a kormánynál panaszolták be a jurisdictiók, 's tőle 
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követelték a megsértett törvény épségben tartását. Most a kormány 
placetumot ád azon pápai brevének, melly a clerus törvénytelenségeit 
helyesli, 's folytatásukra buzdít. Már most hát a kormány mintegy 
jóváhagyásának pecsétét üté fel tulajdon azon eljárásra, mellyet ez előtt 
3 évvel a rosnyói püspökhöz adott intézményeiben maga rosszallóit. 
0 placetummal ruházza fel a római püspök rendeletét, melly az ország 
törvényével ellenkezik; és igy sérelmünk van nem csak a római clerus, 
hanem a kormány ellen is. És ezen szempontból kell mérniök nézetem 
szerint a törvényhatóságoknak szükségessé vált ujabb lépéseiket. Mit ? 
's mennyit kell tenniök ? Nehéz csak magány véleményben is meghatá
rozni. Én éjjeleket gondolkozom a tárgy felett; e hónap végével Pesten 
gyűlésünk lesz — Pest megye bizonyosan megkisértendi e nehéz felada
tot tenni mindent mit tennie kell, a nélkül, hogy többre fakadna mint 
mennyit tennie szabad. Jól tudom én, hogy a római brevének olly 
pontja is van, melly a primatialis körlevélben nem közöltetett 's minél 
fogva várható, hogy a római cath. clerus nem ellenzendi jövő ország
gyűlésünkön a törvény javaslatot, melly már a múltról felterjesztve 
lőn; — de épen az neveli a kormány placetumának súlyát, hogy meg-
engedé a breve tartalmát — e pont kivételével — hireszteltetni. A kor
mány e lépésével törvényt is sértett, politikai hibát is követett el. 

De ez még a kérdés, nem kell-e a protestáns egyház kormányá
nak valamit tenni magáról, 's magában, akár mit tegyenek is a vár
megyék ? Én azt hiszem kell is, lehet is: 's azon római clerus ellené
ben, melly kérkedve mondja, hogy vallása dolgait polgári hatalomtul 
függőnek el nem ismeri, kötelessége a protestáns egyháznak egy részről 
mint ön álló független testületnek positiv fegyvert használni, a positiv 
megtámadás ellenében. Quod uni justum, alteri aequum. Fel kell tarta
nunk mennyire lehet az egyenlőséget jogban és állásban; önmagunk 
által, önmagunkban. 

Azért is szükségesnek tartanám körlevélre körlevelekkel felelni a 
négy, ha lehet nyolcz superintendens aláírásával; és e körlevélben szük
ségesnek látnám meghagyni papjainknak: 1. hogy a háromszoros kihir
detést csak olly föltétel alatt tegyék meg, és dimissionalist se adjanak 
másképen, ha csak a vegyes házasságra lépő evang. vőlegény ünnepélyesen 
ki nem jelenti, hogy reversalist adni semmi esetre sem fog 's nem is adott. 

2. Szükségesnek látnám hogy a Superintendentiák ünnepélyes 
protestatióval lépjenek fel Isten és emberek előtt, hogy a római clerus-
nak azon magyarázatát, miszerint a coram parocho catholico ineantur 
szavakat csak passiva assistentia kötelességére magyarázza törvénnyel 
's félszázados saját »infallibilis« gyakorlatával ellenkező eltorzításnak 's 
jesuitismusnak nyilatkoztassák, mint hogy azonban ők maguk csak tanú 
képeni jelenlét kötelességét ismerik el, hogy egy részről a törvénynek 
legalább ugy mint ők magok magyarázzák elég tétessék, más részről 
azonban a házasságok vallásos ünnepélyességöket el ne veszítsék 's meg 
szűnjék a botrány melyet a romai clerus terjeszt a nép erkölcseiben, 

. tegyék a superintendentiák kötelességül papjaiknak, hogy ezek a szó
székekről haladéktalanul hirdessék ki : miképen ők vegyes házasságokra 

23* 
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megengedik, 's meg fogják áldani, de az illető római papot minden 
esetben fel fogják szólítani, hogy azon passiva assistentiára, mellyet 
egyedüli kötelességének ismer, jelenjen meg 's mint tanú jelen legyen, 
hogy ha pedig ezt tenni nem akarná a felszóllításról hiteles bizonyít
ványt vegyenek, 's a házasságot megesketvén 's megáldván jelentést 
tegyenek a superintendensnek, ez pedig (vagy tán maga a pap is teheti) 
az illető törvényhatóságnak, miszerint ez látván, hogy amaz coram szó-
nak még olly értelemben sem akart megfelelni, minőt annak maga 
tulajdonított; 's igy a vegyes házasságot még saját értelme szerint is 
akadályozá; e törvény sértő ellen polgári hatalmát használja s használ
hassa. Ez az én igénytelen magány véleményem, mellyet Nagyságoddal 
tudatni kötelességemnek ismertem. Ugy gondolom, hogy ha e lépésre az 
összes superintendentiák vagy hajlandók nem volnának, vagy sok idő
haladékba kerülhetne, egyes superintendensnek is hatásteljesen lehetne 
vallásunk ügyét feltartania. 

A mi az Uniót illeti, Nagyságod e részbeni dolgozatainak a Pesti 
Hirlap hasábjai mindig örömmel nyílnak meg; ha hosszabbak lesznek, 
mint sem egyszerre adathatnának, meg fogom szakítani, ha pedig ezt 
Nagyságod nem szeretné, 's e miatt külön félivet kellene a hírlaphoz 
toldanom; illyen esetben a kiadóknak én minden félivért 5000 példányt 
értve 40 p. frtot tartozom fizetni; de amúgy t. i. két számra osztással 
költség nélkül történhetik. Conventünk végével Wimmer engem kért volt, 
ne írnék addig magam semmit, míg ő a ki feltévé magában, hogy a 
munkának nagy szorgalommal neki fekszik, tervét velem nem közlendi. 
Nem tartja Nagyságod jónak, ő vele e tárgyban levelezésbe lépni ? leg
alább megtudnók tett-e valamit ? Egyébiránt Gróf Teleky Gubernátorrá 
neveztetvén, azt hiszem, hogy az elnökség az Unio-választmányban Nagy
ságodra száll. Nagyságodtól függend a választmányt összehívni. 

Fogadja Nagyságod legmélyebb tiszteletemet, 's engedjen bocsá
natot kérni hosszú levelemért, mellyet velem a protestantismusnak keb
lemet hevítő szelleme Íratott. Mentse e czél, a tartalom gyarlóságát. 

A Méltóságos Grófnak 
Pesten Jan. 19-én 1842 alázatos szolgája 's tisztelője 

Kossuth Lajos. 
Méltóságos Gróf! 

Különösen tisztelt Uram! 

Kimondhatatlanul sajnálom, hogy hanyatlott egészségem a füredi 
víz használatát mulaszthatatlan kénytelenséggé tevén, az Unió választ
mányban ezúttal jelen nem lehetek. — Azt gondolom azonban e választ
mány még egyszer alkalmasint összeülend, mert én nem gondolom, hogy 
tanácsos legyen, most mindjárt az egyesítési terv részleteibe bocsátkozni; 
talán csak az általános vezérelveket kellene kiszabni, hogy t. i. mire 
terjedjen jelenleg az egyesülés: disciplinara — nevelés — szertartásokra 
's a t. vagy dogmára (mitől Isten őrizzen) 's ha meg lesz a vezérelv 
állapítva, annak résztetes alkalmazását én csekély véleményem szerint 
a választmány által gondolnám előkészítendőnek. 
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A szláv mozgalmak egyházunk létezését compromittálják. Mert 
ha mi a jövő Conventen nem lennénk erősek megmutatni, hogy vallá
sunkat, egyházunkat, a slavismus vagy panslavismus rakhelyévé ala
csony! tatni 's azzal identificaltatni nem engedjük, úgy meg vagyok győ
ződve, hogy a magyar törvény ótalmát többé meg nem érdemeljük, 
pedig a meg nem érdemlett kegyet elveszteni könnyű, sőt el nem veszí
teni lehetetlen volna, ha hogy az Ország kényteleníttetnék arról meg
győződni, hogy az evang. egyház olly fegyverek műhelye, mellyek a 
magyar álladalom életerét támadják meg. A hon szemei Conventünkre 
függesztvék; mi tavaly a kibékülés pecsétéül szót adtunk a honnak, 
hogy a nemzetnek egyházunk híve leend: — s ezen egyház papjai adott 
szavak ellenére a nemzetet rútul megcsalák, megcsalák a nélkül, hogy 
a mi részünkről legkisebb provocatio jött volna közbe tavaly óta. — 
Itt roppant erővel, határozott szigorúsággal szükséges fellépnünk, de 
hogy felléphessünk, el kell készülve lennünk számra nézve is a tótok 
ellenében, kik alkalmasint egész phalanxal jövendnek be. Én részemről, 
erről már gondolkozám szűk köröm szerint: előbb sajtó utjain akartam 
hatni; nem ment; szárnyamat szegék; és eszembe jutott a Dunántúli 
superintendentia, eszembe az, hogy ez nagy részben magyar, legalább a 
magyarságnak nem ellensége: Kiss János superintendens a magyar lite-
ratura bajnoka. — Itt Füreden haliám, hogy a superintendens Derecs
kén valami functióban van: azonnal írtam neki, elé adám a veszélyt, 
melyben vagyunk, megmondam, hogy ha conventünk a tótok ellenében 
egyházunk becsületét a magyar nemzet előtt meg nem menti, én, és 
igen sokan átmegyünk reform, atyánkfiaihoz, 's megszűnünk tagjai lenni 
azon egyháznak, melly magát magyar nemzetellenes érdekekkel identi-
ficálja; — elé adám, hogy a Dunántúli superintendentia megmenthet 
bennünket a veszélytől s kértem illy nagy ügy mellett felejtse és felej
tesse a boldogtalan szakadás okait, 's jöjjön és jöjjenek el igen számo
san a Conventre, velünk kezet fogva érdemesíteni egyházunkat a magyar 
törvény ótalmára; — és . . . egy óra előtt kopogtatnak ajtómon, és 
belép maga Kiss János superint., és azzal köszönve, hogy az ügyet olly 
fontosnak látta, miszerint eljött egy napra egyenesen a végett, hogy 
velem értekezzék! — most fáradt, az idő késő, alunni ment; holnap 
reggel beszélünk úgymond a dologról. — Ezt szükségesnek tartam a 
Méltóságos Grófnak azonnal hírül adni; amint hogy beszélgetésünk ered
ményét is hirül adandóm: addig is Nagyságodat alázatossan kérem, 
méltóztassék magány levelek által mindent el követni, hogy magyar 
szellemű hit sorsosink minél számosabban legyenek jelen a Conventen, 
miszerint azokat a gyáva alattomos conventiculistákat egy nem várt 
roppant erő energiája lephesse meg, és fékezze, 's ha kell, büntesse is. 

A ki egyébiránt nagybecsű uri kedvezéseibe rekesztett, különös 
tisztelettel vagyok 

A méltóságos Grófnak 
Balatonfüreden jun, 30. ik este 1842. 

Kossuth Lajos. 
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Méltóságos Gróf Zay Károly urnák. 
Tinnye, május 14. 1845. 

Méltóságos Gróf! 
Az egész ország, különösen pedig az országos Védegyesület sok

kal több köszönettel tartozik Nagyságodnak azon tevőleges részvétért, 
melyet Zay Ugrócz posztógyárának * gyors felállításával a honi műipar 
kifejlesztése iránt tettleg tanúsítani méltóztatott, hogy sem kötelességünk
nek ne éreznők, a tudomásunkra jutott dolgok közül, Nagyságodat 
mindazokra tisztelettel figyelmeztetni, mellyek gyárvállalkozásának sikerét 
növelhetik; 's ezen siker által azon meggyőződést erősíthet a nemzetben, 
hogy csak ügyes tapintat, technika, tudományok mostani legmagasb 
fokának használat kell hozzá, miszerint mindjárt kezdetben az ausztriai 
műiparral ne csak versenyezhessünk, hanem annak elibe is léphessünk. 

Ez csak az által történhetik, ha keletkező gyárainkat mindjárt 
kezdetben a lehető legtökéletesb lábra állítjuk, ha a legújabb találmá
nyok, — nem vakon ugyan, és könnyen hivőleg, de óvatos vizsgálat 
után — a mennyiben a gyártást jobbá 's olcsóbbá teszik: meghonosí
tani el nem mulasztjuk: mit ('s ez a gyáriparbani hátramaradásunknak 
egyedüli jó oldala) mi sokkal könnyebben eszközölhetünk, mint a kül
földi gyárosok, mivel ezek, kiknek gyáraik nagy költséggel felszerelvék, 
ha új gyártás rendszert akarnak behozni, sok ezer ftnyi értékű eddigi 
gyárszereiket úgyszólván az ablakon kénytelenek kidobni, a mi nállunk, 
kik most szereljük fel gyárainkat, nem történik 's azonkívül pedig, ha 
valamelly találmány emberkéz megkimélésére van intézve, másutt annak 
behozatala ezereket foszt meg élelmétől, a mi nállunk ismét nem törté
nik ; sőtt az illy találmány meghonosítása azért is kívánatos, mivel mi 
gyakorlott munkások híjával vagyunk. 

Ezen reánk nézve kimondhatlan fontos találmányok közé számítom 
én a posztó s gyapjúszövet gyártásra nézve, azok kerekforgású kötő
széket (rotirender Wirkstuhl), melly gőz, vagy víz, vagy ha másként 
nem lehet, emberi kéz által hajtva, a posztó 's nadrág szövetek legszebb 
nemeit ruganyos alakban, tehát az eddiginél sokkal szebben és tartó
sabban, 's a mellett oly erő kíméléssel készíti, hogy illy szövőszék által 
naponta 20 — 60 rőf szövetet (a mint t. i. finomabb vagy durvább) 
lehetne készítenie 

Jelen levelem előmutatója Bonchendt Julius Ingineur: J. Mayer 
& Comp, gépgyárának (Cappelben, Chemnitz mellett Szászországban) 
társ tulajdonosa, ajánlkozik illy gépeknek kellő vizsgálat 's meggyőző
dés után méltányos ároni kiállítására; kit is ezennel Méltóságodnak 
bemutatni és ajánlani van szerencsém. Ausztriából még csak egyetlen 
gyárnak (Serieller testvérek Brünnben) van ezen találmány birtokában; 
igen örvendenék, ha mi magyarok irigy szomszédainkat vagy megelőz
nék, vagy legalább e tekintetben .is versenyre szállhatnánk. 

Nagyon örvendenék továbbá, ha Nagyságod posztógyárának kele
tére nézve szolgálatára lehetnék; 's szerénytelenség nélkül mondhatom, 

1 Ma már nem létezik-. 
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hogy helyzetemnél fogva e részben valósággal tehetnék is valamit. 
E végett azonban értesítve kellene lennem a gyár körülményeiről, készít
ményeiről, rakhelyeiről, árszabásáról 's a megrendelések feltételeiről. 
Sajnállom, hogy a védegyesület igazgató választmánya még e részben 
Nagyságodtól semmi tudósítást nem vőn, 's a mit tudunk, csak hírből 
tudjuk: Kérem a Gróf urat alázatosan, méltóztassék minket jövendőben 
némelly tudósításokkal megtisztelni. A ki egyébiránt Bonehendt urat még 
egyszer ajánlva, meg különböztetett tisztelettel vagyok 

Méltóságodnak 
alázatos szolgája 

Kossuth Lajos, 
védegyleti igazgató. 

Gróf Teleki László levelei gróf Zay Károlyhoz. 

Pesten Május 13-án. (1843.) 
Kedves Barátom ! 

lm küldök neked egy aláírási ívet, a Pozsonyban fölállítandó kis 
Casino számára,1 mivel én az országgyűlés első napjaiban nem leszek 
Pozsonyban, téged kérlek meg, ne sajnáld az ez íven fölirtaktól a pén
zeket incassálni — Batthyányi Lajosnak is van még egy íve. Isten véled ! 

Tout á vous 
Igaz szives barátod 

Teleki László. 

Pesten május 16ikán 1843. 
Kedves Barátom! 

Midőn olvastad azon levelemet, mely mellett a kis Casinorai alá
írást küldöttem meg neked, nem csodálkoztál-e akkor rajtam ? Nem 
tetszett-é különösnek előtted^ hogy pénzek incassatiojara szóllítlak föl, 
noha még magam sem fizettem, s noha néhány az aláírók közül úgy 
mint Széchenyi, Forgács, meg Samu bátyám még Pesten vagy Pest 
közelében tartózkodnak, úgy hogy ezektől a pénzt sokkal könnyebben 
incassálhatnám én mintsem te ? Ez iránt akarlak fölvilágosítani. — Mielőtt 
az aláírókat fizetésre fölszólítni helyes volna, szükséges tisztába jönni 
az iránt, hogy valóban leszsz Casinonk, 's szükséges elhatározni azt is, 
egy részvény mennyibe kerüljön (mert az aláírási íven csak a maximum 
van meghatározva) — ez csak úgy történhetik meg, ha az aláírók 
közül azok, kik Pozsonyban vannak, össze jönnek és magokat mint 
Casino társaság constituálják. Tehát az incassatiónak véleményem sze
rint Pozsonyban kell megtörténni. — Tudod hihetőleg, hogy Batthány 
Lajosnál is van még egy aláírási ív, melyen bizonyosan sokkal több 
név van fölírva, mint az enyimen, értekeződjél tehát a tárgy fölött 
Batthány Lajossal és intézzetek el mindent közön kézen. — Ha szük-

1 V. ö. fentebb gr. Széchenyi István első levelét. 
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ség, hogy itt Pesten pénzt incassáljak, ird meg nekem kérlek mindjárt 
mihelyt ezen levelemet veended, különben meglehet, hogy leveled már 
nem talál itt, mert nemsokára én is Pozsonyban akarok lenni. — Érte
sítve leendsz talán hogy kis Casinonk csupán mágnások számára fog 
alapíttatni, 's csupán azon mágnások számára, kiket a múlt Diéta mint 
Oppositionalis tagokat ösmert — ha tehát aláirókat gyűjtenél, ezt 
bizonyosan tekintetbe vennéd. — Isten véled kedves barátom, au revoir 
sous peu 

Igaz szives barátod 
. Teleki László. 

Ezen levelemet ne mutasd senkinek — kivéve Batthyány Lajos
nak, ha Pozsonyban volna már — mit kétlek. Mindenesetre vagy szólj 
vele, vagy írj neki. 

Bajza József levele gróf Zay Károlyhoz. 
Méltóságos Gróf, 

császári királyi Kamarás Úr ! 
Kötelességemnek ismerem Méltóságodat ezennel értesíteni, hogy a' 

pesti reform, iskola' ügyében írt czikket, melyet Nagysád kegyes volt 
az Athenaeumba kiadás végett megküldeni, a' censor azon okból tiltá 
el, mert úgymond nem tudományos, hanem political lapba tartozik. 
Nézete ugyan nem áll, de censor ellen nem lévén semmi argumentum
nak ereje, kénytelen vagyok vétójának hódolni.1 Mit midőn ezennel 
sajnálattal jelentenék, alkalmat veszek magamnak a' lapunk iránt bizo
nyított kegyességét Méltóságodnak megköszönni 's azt további pártolá
sába ajánlani. Ki egyéb iránt mély tisztelettel vagyok 

Méltóságodnak 
Pesten, febr. 26. 1841. 

• alázatos, tisztelő szolgája 
Bajza József, 

az Athenaeum szerkesztője. 

Fáy András levele gróf Zay Károlyhoz. 
Méltóságos Gróf! 

Különös tiszteletű jó Uram ! 
Épen most veszem a' bizonyos tudósítást, hogy Nyáry Pál úr 

vármegyénk főjegyzője, kit én elutazottnak véltem, Pesten van és mint 
részünkrőli választmányi tag a' gyűlésben megjelenend. Ennélfogva most 
már a jegyzői toll-vitel felől aggodalomban nem lehetünk; mert ezen 
úrnak azon felül, hogy tolla tiszta grammatical magyarságú, gyakorlott 
is és gondolkodás-módja is miénk, liberális, barátja lévén az uniónak és. 

1 V. ö. fentebb Kossuth első levelét. 
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haladásnak. És ily eltökéllett akaratú tollvivőre kivált részünkről, úgy 
vélem nagy leend a szükség; mert sejteni kezdem a' sok félakaratuakat. 
Adja Isten, hogy csalatkozzam. Szégyenleném a' haza nevében testüle
tünkre nézve, melly illy fontos ügyben köz bizalommal választatott, ha 
az csak azért jött volna össze, hogy láttassák valamit csinálni akarni, 
de ne tegyen semmit! Alázatosan kérném Méltóságodat, méltóztassék 
T. Nyáry Urat proponálni én helyettem, ki bár mint megtiszteltetettnek 
érzem is magamat a' díszes megbízás által, nem tehetnék felette gyenge 
szemeim és főm' aranyéri szédelgési miatt eleget. De van egy más aka
dályom is ez idő szerint. Tudniillik óramutató czimű könyvem, most 
egy kis, ha nem nyilvános is, de lappangó idegenülést csakugyan oko
zott, feleim közt, irántam; mit, reménylem, idő enyésztetni fog. De jelen
leg, hiszem sűrűbbek fognának lenni gáncsoltatásaim. Ugyan ez okból 
im Nagyságodnak zárom ide vázlatát az általam, conferentiában javas
lóit czélkituzésnek vagy mint többen keresztelek definitiónak. Ha én 
proponálom, alig ha menend keresztül. Méltóztassék tán Nagyságod data 
occasione, ha a' feltevés tetszeni fog-propositióba hozni vagy hozatni, 
úgy könnyebben elfogadtatik. Illy körülírás múlhatatlanul szükséges és 
lényeges 's nem is látom mit árthatna. A kormány jól tudja mit aka
runk, de józan tudni azt is, hogy czélunkhoz idő és kitűzés kell, mik 
miatt czélunk nem oly könnyen ér teljes sikert. 

Ki is úri becses kegyeibe ajánlott, megkülönböztetett tisztelettel 
maradtam 

Pesten 2 Jul. 1842 
Nagyságodnak alázatos szolgája 

Fay András mp. 

Óhajtjuk és akarjuk eszközöltetni a' magyarországi protestáns fele
kezetek olly egyesülését, egykori teljes mind anyagi, mint szellemi egybe
olvadását, melly ne eroszakoltatasok, dogmai viták és alkotandó közös 
confessiók által czéloztatnék eléretni; hanem idő, tudományos míveltségi 
haladásnak kifejtései, jóakaratos kölcsönös értesülések, akadályok' elhá
rításai, kisebb-nagyobb anyagi érdekeknek békés utoni egyesítései által 
mindkét fél területeinek és lelkesebb egyéneinek közremunkálatával, 
kitűnő és folytonos szilárd akaratával, buzgóságával, példájával időn
ként haladva eszközöltessék. 

Székács József levele gróf Zay Károlyhoz. 

Méltóságos Ur 

Mélyen tisztelt Uram! 
Minthogy Méltóságodnak utolsó levelére azonnal felelhetek, sze

rencsém következőleg nyilatkozni: 
Kossuth Urnák felelete még nem jelent ugyan meg, sőt még négy 

nappal ezelőtt úgy nyilatkozott előttem, hogy a' censurának szigorú
sága talán egészen is gátolni fogja a kinyomtatást. Ez utolsót nem 
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hihetem egészen, 's annyi bizonyos, hogy ha megjelen, Méltóságod szá
mára megveszem. A' »Kelet népe közt egy ember« czimű munkát nem 
olvastam, mivel nevezetesen Fáy Andrásnak előttem nyilvánított rész
letes Ítélete után nem tartam érdemesnek időmet illy haszontalansággal 
tölteni. Azomban megveszem Méltóságod számára, mind ezt mind pedig 
Fáy Andrásnak szinte e tárgyban igen kevés példányban legközelebb 
megjelent iratát, melly ha kapható nem lenne, a' magam példányával 
szolgálhatok, mellyet a: szerzőnek szívességéből birok. A' Lithograffal 
még ma szólandók. A Kelet népe egy ember szerzőjét mély homály 
fedi, annyi bizonyos, hogy olly ember lehet, ki a' napnak élénken vita
tott kérdéseiből pénzbeli hasznot kivánt szerezni magának, 's czélját 
meglehetősen el is érte. — A' mi a' czélzásokat illeti, azoknak némelly 
kifejezései tökéletesen Kossuth úrra illenek, 's hiszem hogy mind reája 
czéloz, noha az adatoknak csak egy része van tudva előttem. Midőn 
Kossuth ur megházasodott, nem lévén lova 's kocsija, egész nap vagy 
legalább a' napnak nagyobb részén keresztül bérkocsis állott ablaka 
előtt, hogy neje minden pillanatban kikocsikázhasson, 's a' színházba és 
vissza mehessen, innen »a' bérkocsi nem állhat regtől éjfélig« s. a. t. 
annál inkább is mivel Kossuth ur csakugyan szegletházban lakott. Továbbá 
Kossuth úr egy, később 's mostan is kétemeletű házban lakik, innen a' 
leugrásra hivatkozás. Az is bizonyos, hogy Köss. ur lovakat szerzett, de később 
eladta. A' czélzásoknak egy része tehát világosan az említett urat illeti. 

Ha most ismét nem kopogtatnának ajtómon, bizony sokat szeret
nék írni, de már e' levélírás közben is úgy szabadulhattam csak egy 
hívatlan ficzkótól, hogy leültettem és dictáltam néki 's végre midőn 
oda jutottam hol többé nem tartam tanácsosnak, hogy beavassam a' 
dictalándó titokba azt kérdezem, hogy tán dolga van, 's szerencsésen 
szabadultam tőle. 

Csakugyan mennem kell, mert haldoklik egy szegény hivem. Az 
ég áldja meg Méltóságodat, a' tiszteletnek legőszintébb érzetével vagyok 

Méltóságodnak 
Pesten Aug 19kén 1841 . . alázatos szolgája 

- : Székács József. 

U. I. Megveszem. Záborszky Alajos »Gyanúsítások a' Pesti Hírlap 
-ellen« czimű munkáját is. 

Csaplovics János levele gróf Zay Károlyhoz. 

Wien den 7 Maji 841. 
Hochgeborner, Hochverehrter Herr Graf! 

Höchst unangenehm berührte mich die gestern vernommene Nach
richt, dass Ew. Hochgeboren mich für den Verfasser der Leipziger 
Schrift halten. 

Ich masse der Nachricht keinen Glauben bey. Nachdem ich weiss, 
dass Ew. Hochgeboren viel lesen, und dass Sie mich aus meinen bis-
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herigen Schriften besser kennen, als dass Sie mich der Niederträchtig
keit, Sie pseudonym anzugreifen fähig hielten. —• Doch mögen folgende 
Betrachtungen überzeugend ex super abundante für mich sprechen. 

1. Ich war so frey, wider Ew. Hochgeboren in Száz.(adunk) offen 
aufzutreten, und hätte ich auch im Deutschen Etwas sagen wollen, so 
hätte ich meinen Namen gleichfalls beigesetzt. Denn alle ano- und 
pseudonymiker sind mir ein Gräuel. 

2. Ich hätte viel manierlicher geschrieben. Denn Flegeleien ver
abscheue ich ebenfalls, weil solche keine Argumente sind und nur eine 
schmutzige rohe Seele verrathen ä la Szontagh. 

3. In Száz. hätte ich noch Ihre Äusserungen bekämpfen können. 
Aber ich bin kein Rumy, der immer das letzte Wort haben muss. 

4. Daraus, dass Ew. Hochgeboren ein paar Stellen meines Aufsatzes 
in Száz. richtiger widergeben als sie übersetzt wurden, mutmasse ich, das 
die Antwort nach meinem deutschen Ms. von Ihnen selbst entworfen wurde. 
Zu sagen also, dass sie zum Verfassen Ihrer Schriften fremder Hülfe bedurften, 
könnte mir garnicht einfallen, weil ich überhaupt von Ihren Geistesgaben 
und von Ihrer Wissenschaftlichkeit seit jeher eine hohe Idee habe. 

5. Die ganze Diction und Gedankenfolge ist von der meinigen 
sehr verschieden. Der meine Schriften las, wird dies gewiss finden. Ich 
hätte die Schrift ganz anders ausgestattet, darunter auch in juristischer 
Hinsicht. Der Verf. muss kein Jurist sein. 

6. Ich hätte mich doch selbst zum Nicht-Edelmann nicht degra-
dirt. Der Patron muss mich nicht kennen. Auch war ich nie Chalupkas 
Mubes, den ich gar nicht kenne. 

Diese Bemerkungen werden hinreichen, mich von dem Verdacht 
ganz frey zu machen. Ich setze noch die loyale Versicherung hinzu: 
dass jene Schrift nicht mein Werk sey! — und bis jetzt auch der 
Schreiber mir unbekannt. 

Es wäre mir sehr erwünscht, wenn es Ew. Hochgeboren gefällig 
wäre in Száz. zu erklären, dass ich Ihrem Verdacht nicht unterliege. 
Dies würde viel mehr Glauben bewirken, als wenn ich selbst es erklärte. 

Ich liess es mir überhaupt in meinem ganzen Leben nicht ein
fallen, im Auslande etwas denken zu lassen, wiewohl es mir an Auf
forderungen dazu nicht fehlte. Am wenigsten aber wäre ich im Stande, 
eine solche Schrift anonym in die Welt zu schicken. 

Was ich noch etwa schreiben sollte über die Pseudomagyaren 
und meinen, wird meinen Namen tragen und der einheimischen Censur 
unterbreitet werden. 

Nehme Ew. Hochgeboren diese Zeilen mit gleicher Gesinnung, wie 
sie geschrieben sind, gütigst auf. Und genehmigen zugleich die Versiche
rung meiner innigsten Hochachtung, womit ich stets zu sein die Ehre habe 

Hochgeboren 
gehorsamster Diener 

Csaplovics. 

Közli : GRAGGER RÓBERT. 


