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Zeneelméleti felfogásáról, »hogy a vers énekelni való, tehát szótagjait 
alkalmazni kell az ének hangjegyeihez, a rövid hangjegyre rövid szótag, 
a hosszura hosszú essék«,1 ezzel az áriával kapcsolatban is nyilatkozik: 
»észre lehet . . . abbúl venni, hogy sokkal tanátsossabb verseket Ariara, 
mint Ariat versekre szerezni« stb. írja. 

Igazolódik Császár Elemér véleménye, hogy elméletét korán meg
kísérelte a gyakorlatban is megvalósítani,2 mert ez az »Ária«, ill. a 
Venus panaszainak dallama tíz évvel fiatalabb első megzenésített költe
ményeinél 3 és húsz évvel a Rikóíi Mátyásban lenyomtatott dalnál. (1804). 

Ez az Ányos-vers megzenésítés kiegészíti egyúttal azokat a dalla
mokat (Kresznerics két verse és Faludi Ferencz Remete című verse4), 
melyeket barátainak költeményeire írt. 

A G-dur (moderato) és a d-moll (adagio largo) ár ia5 különben 
époly »német, vagy általában univerzális stilű«,6 mint a legtöbb 
Verseghy-dal.' G o R Z Ó G E L L É R T . 

BAJZA JÓZSEF LEVELEI KOVÁCS PÁLHOZ. 

Kovács Pál, az Auróra-kör utolsó tagja, a Győrött lakó álta
lános kedveltségű homeopata orvos irodalmi hagyatékát leányai a 
legnagyobb kegyelettel őrzik. Bajza e hét közérdekű levelét az ő 
engedelmükkel közlöm.8 

* * * 

I . 

Kedves Barátom uram, 
Május 2 i dikén írt becses levelére van szerencsém válaszolni, 

hogy ha az elbeszélést vásári alkalom által küldendi, barátom uram, 
még jó időben érkezéndik-meg hozzám 's nem fogunk vele elkésni. 
Azért csak tessék annak hozóját szállásomra (Dorottya utcza 20 
szám 2 ik emelet) utasítani. 

Vörösmartytól már előbb haliám 's most leveléből értem, bará
tom uramnak, hogy Győrött fog ez után lakni. Kívánok sok szeren
csét szivemből, 's óhajtom egyszersmind, hogy Bokody' példája
ként barátom uram is Pestre tehesse át lakását minél előbb. 

1 Nég3resy László: A mértékes magyar verselés története. Budapest. 
1892. 247. I. 

2 L. Verseghy életrajz. 256. 1. 
8 Rövid értekezések a' musikáról. 1791. 
* Halmi Gyula: Verseghy Ferencz élete és munkái. 60 — 64. 1. 
5 Mindkettő C-kulcsban van letéve. 
8 Négyesy i. m. 252. 1. 
1 V. ö. Magyar Aglája sta. Budánn 1806. 209. s köv. Ik. és A Magyar 

Hárrásnak Énekei. Pestenn 1807. — Verseghy zenei költészetének elemzését 
lásd Császár Elemér i. m. 255 s k. Ik. 

8 Kovács Pál irodalmi levelezéséről Irodalomtörténet az 1914 évi, 
II. füzetében emlékeztem meg. P. 
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A' Kurírnak még most sincs gazdája. A' Cancel ládának most 
íontosabb dolgai vannak, hogysem illy csekélységekre ügyeljen. 
Hihetőleg Csató fogja azt megnyerni, könnyen kitalálható okokból. —• 
Vörösmarty üdvezli barátom uramat, én pedig vagyok 

Pest, május' 27 d. 1835. 
tisztelő barátja 

Bajza József. 
2. 

PESTH 6/12. (postai jelzés.) 
Külső Bajza czímeres pecsétjével (piros) lezárva ; Tekintetes 

Kovács Pál orvos doctor úrnak, a magyar Tudós Társaság' tagjának 
Duna-utczában, Dr. Braun házában 6 (e szám postai jelzés) Győrött. 

Kedves barátom uram, 
Bocsásson-meg, hogy a' múlt septemberben írt levelére nem vála

szoltam ; különben is rósz levelező vagyok, de azóta folyvást el is 
voltam foglalva olly dolgokkal, mellyek halasztást nem szenvedtek. 

Stettner barátunktól, ki nagy gyűléskor itt volt, haliám, hogy 
barátom uram házasodik. Azóta tán már a lakodalom is megvolt; 
ha ez igaz, fogadja szíves örvendezésemet 's minden nemű jó kivána-
taimat e' házassági szövetséghez, ha pedig a' hír nem volna való, 
mosolyogjon egyet örvendezésemen. 

Nagy gyűlési újságokkal nem terhelem, mert azok olly hosszú 
idő után nem lehetnek többé újságok barátom uram előtt. 

Az Aurora nyomtatása még september' közepén kész volt, de 
képei csak néhány nap előtt érkeztek-meg, és most sem úgy, miként 
óhajtanom lehetett és kellett. Kölcsey' arczképét elkontározta a' 
metsző, annyira hogy kénytelen vagyok azt vissza vetni 's metszés 
végett más művész' kezeire bizni. Meddig ez elkészülend bele telik 
három hónap s igy most kénytelenítetem az Aurorát Kölcsey' képe 
nélkül kiadni, a mi nagy hiány, de hiába, rajta már segíteni nem lehet. 
— A' könyv e' napokban jelenend-meg. A' Húshagyó Kedd, Polgár
leány 's a' Vad czímű vers ki vannak nyomtatva. Fogadja el értök 
szíves köszönetemet, barátom uram 's legyen jó a jövő évi Aurorát 
is gyámolítani. Barátom uramnak ez évi honoráriuma, a'mint futtá
ban kiszámítottam, 118 v. forintot teszen, mellyet, mihelyt Kilián 
flzetend (mintegy 20 nap múlva reménylem) azonnal kezéhez szolgál
tatandok ; csak azt tessék megírni, micsoda alkalommal lehet legköny-
nyebben ? 's ha dr. Pongrácznak lesz e most is ebben módja ? 

Szemere Aurorája, úgy hallom, nem fog többé megjelenni. Vég
tére csak megvallá Karolyi Istv. jó barátinak — mind a'mellett, 
hagy harmad évi Aurorájával már többé az olvasóknak nem szolgál
hat, ámbár minden könyvárosnál kapható — hogy a' Szemere-
Aurorákkal sokat veszített. Most lehetne már kérdeni méltó joggal, 
érdemes volt a' Szemere-Aurora miatt olly nagy zaj gást csinálni 
mind Károlyinak, mind pedig olly széles tudósnak, millyen Horvát 
István bátyánk ? E' pseudo-Aurorát adandó alkalommal még egyszer 
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keserűvé teendem Horvát Ist. bátyánknak és a pseudo magyar 
Cottának. 

Mint van, édes barátom ? Szeretik-e a' győriek a' homeopathiát ? 
Cseh kollegánkkal össze jön e néha ? ő a tudós társaságban nem a' 
wigh hanem a' tory párthoz tartozik, 's ez kár ; az ő eszétől többet 
várhatnánk. Ha Guzmics resignál (szándéka van), helyébe én barátom 
uramat ügyekszem külső philologusnak ajánlani. 

Vörösmarty, Schedel, Czuczor üdvezlik. 
Éljen szerencsésen 's tartson-meg emlékezetében. 
Pest, január (törölve) dec. 3 d. 1835. 

Tisztelő barátja 
Bajza s. k. 

3-
Kedves barátom uram, 

Rég kell vala értesítenem barátom uramat az iránt, mi az oka, 
hogy a' barátom uramat illető aurorai honorárium mind eddig ki nem 
fizettetett, holott a könyv' kijövetele óta már szinte ötödik hónap 
íoly : de én nem szeretem mind ezt papirosra írni, a' mit szóval elmon
dani szeretnék. Tudván azonban dr. Pongrácztól, kivel e' napokban 
történetesen találkozván szólottam, hogy kedves barátom uram e' 
honorárium' minél előbbi kifizettésére számolt, kénytelen vagyok 
most már megírni, hogy Kilián a' honoráriumok' kifizetésével mai 
napig késik, és a' mint körülményei állanak, úgy látszik még tovább 
is fog késni, ö kereskedői dolgait olly rendetlenül vitte 's viszi folyvást, 
hogy a'mint mondják, közel van a' bukáshoz. Nekem maga vallotta, 
(okúi arra, hogy nem fizethet most) hogy e' tavaszon Lipcsében, 
Bécsben, 'stb. mintegy 20,000 fiengő forintot kell fizetnie, mellyekkel 
hátra maradt a' múlt években. O nekem is néhány száz forinttal adós. 
Ez az oka, édes barátom, hogy honoráriuma mind eddig elmaradt. 
Vajda, Garay, Gaal és a többiek honoráriumát, kik itt helyben voltak, 
és inkább szorultak rá, én, ez előtt valami egy hónappal, kifizettem 
saját erszényemből, csupán a' barátom uramé maradt hátra, mert 
azt hittem, hogy kevésbbé szorult rá, mint ezen többi társaink 's 
mivel saját erszényem nem birt-meg egyszerre annyit. Legyen azon
ban megnyugtatva, kedves barátom uram, hogy ha a pénz kifizetése 
még egy kevés ideig elhalad is, azért, mivel Kilián nem fizet, elmaradni 
nem fog, mert (!) akkor magam fognám helyette kifizetni, mert azt 
nem akarnám, hogy az Aurora ebbeli hitele, ha csak egy ember előtt 
is, csökkenjen. Ha nekem Kilián (ki a' múlt novemberben akarta 
kiadni a' Kritikai Lapok' VI. füzetét, de azután halasztgatta) jó korán 
megmondotta volna, (a' mit csak most, mintegy két hét előtt tett) 
hogy azt most pénzbeli körülményei nem birják-meg, akkor én a' 
barátom uram honoráriumát is kifizettem volna, de így már a' Krit. 
Lapokat is saját költségemen kell kiadnom, melly előre nem látott 
körülmény pénzbeli számolásaimban nagy különbséget tesz. 

Kilián az Auroráról is lemondott ez évre 's annak kiadásáról 
magamnak kellett gondoskodnom. Mindazáltal a dolog már rendben 
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van és mint bizonyosat jelenthetem barátom uramnak, hogy az ki 
fog jőni 's reménylem, hogy barátom uram is, valamint eddig, munkás 
segédtársa leszen, a' mit bizodalommal ezennel kérek is. A' nyomtatást 
április közepén szándékozom megkezdeni. 

Olvassa e barátom uram azt a sokféle dicsérő és ócsárló bírá
latot, mellyeket felőlünk minden oldalról írnak? A' Rajzolatok és 
Regélő meglehetősen megdicsértek bennünket, a' Wiener Mode 
Zeitung pedig és a Kassai Literatúrai Lapok meglehetősen legyaláz
tak. Csak az a gyanús mind a' két részről, hogy senki sem igyekezett 

- nagyon motiválni a.' mit állit és igy jogunk sőt (a két utóbbi szó 
törölve) szabadságunk, sőt jogunk van nem hinni, sem egyik sem 
aJ másik félnek, hanem inkább azt gondolni, hogy azon biráló urak 
nem értenek a dologhoz. 

Arra kérem kedves barátom uramat, hogy a' mit Kilián felől 
tudattam, ne terjesztessék, legalább úgy ne, hogy tőlem tudja bará
tom uram. Azt nem akarnám, hogy Kilián azok sorában lásson, 
kik az ő kereskedői hiteléről bal híreket örömmel terjesztenek. Beszéd 
ugyan erről Pesten elég van, de a" mit én itt tudatok, az több mint 
csak puszta beszéd, az adat. Én őt sajnálom, mert nem rósz ember, 
csak könyelmü és gondatlan. Lehet, hogy még kivergődik bajából 
s ismét hasznos magyar Verleger leend. A' mivel nekem adós, az 
nem veszhet-el, csak haladhat, mert könyvei vannak nálam, mellye
ket, ha ő nekem nem fizet, én sem fogok neki megfizetni 's így a 
dolog majd magától is rendbe jő. 

A' pesti barátok üdvezlik, én pedig vagyok szíves barátja 
Pest, mart. 7 d. 1836. Bajza s. k. 
(A' barátom uram minél előbbi kielégítése egyike lesz fő gond

jaimnak.) 
4-

Czím: Tekintetes Kovács Pál orvos doctor úrnak, aJ m. 
Tudós Társaság' tagjának Győrött. 

Kedves barátom uram, 
Ha az önnél levő irott szerződés a' Kiliannali ügyben elveszne, 

bajos dolog volna : azonban, ha netalán elveszett volna is, úgy kell 
tenni, mintha önnek kezei között volna, mert nem jó az ellenféllel 
tudatni, hogy nincs fegyverünk. Azok szerint, miket barátom uram 
ír, Kilián nem teljesíti a kötött alkut és szerződést 's így barátom 
uramnak van rajta követelni valója, nem pedig viszont. Ha érdemes 
az elvesztett summáért Js akar vesződni ön, port indíthat Kilián 
ellen 's meg fogja nyerni az egész kialkudott summát, nem hamar 
ugyan, csak évek múlva, mert prccessus ad implementum contractus 
elhuzódhatik egy ideig, de még is végtére megnyerhetné. Én az Ön 
helyén nem pörlekedném, de a' 100 pengő forintot sem adnám vissza, 
hanem Kiliánnak ezt felelném : »Igaz, uram, hogy fölvettem tőled 
előre 100 forintot (vagy valódi prókátorosan a' summát meg sem 
mondanám, hanem csak, vettem-fel tőled előre pénzt,) de én ezen fel-
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vett pénzt csak akkor tartoznám vissza adni, ha a' contractus meg
szegésének én volnék oka, mi után pedig az nem én vagyok, hanem 
te, előre fizetett pénzed nálam vész 's köszönd meg, ha a' többi hátra 
levőt is pör által meg nem veszem rajtad, a.' mit tehetek, mihelyt 
akarni fogok. Nyomasd-ki a' kialkudott munkákat, 's fizesd-meg a*" 
kikötött summát, azonnal rendben leszünk, ha pedig nem akarod 
kinyomatni 's nekem kárt tessz, tulajdonítsd magadnak, hogy előre 
kifizetett pénzed nálam vesz. Kezedben van neveddel alá írt con-
tractusunk 's én annak segédével mindig megnyerlek bármily törvény
szék előtt.« 

Ezt írnám Kiliánnak, egyéb iránt pedig hagynám, hadd keres
kedjék ő ellenem, azon úton mellyen neki tetszik. 

A' mottó, mellyet substituált barátom uram, most már jó leszen. 
A' Nagybácsi és Nagynéninek, örülök 's úgy alkalmazandom a ' 

szerkesztést, hogy még helye maradjon az Aurorában. 
A' hírlapi fecsegők sokat mondanak a' mi nem való. Nem em

lítek a' barátom uram nevét, nem a' Vajdáét, Székácsét, Gaalét, 
Szontaghét, Toldyét, s'tbeket. Ök előre el-akarnák a' publicumot 
a' Hajnal és Emlény' részére csábítani. Illy hitványságok ellen nekem 
nincs fegyverem; mutassák-meg a' könyvek magok, midőn elkészül
tek, mit érnek. — Az illy fecsegők ugyan alkalmatlanok az ember
nek, de más részről bizonyítják, hogy a' literaturában csakugyan 
szembetünőleg nagyobb élénkség van mint volt. 

Éljen szerencsésen, kedves barátom uram, tartson-meg szíves 
emlékezetében 

Pest, jul. 7 d. 1836. 
szives barátja 

Bajza s. k. 
5-

Kedves barátom uram, 
Jövő új év' kezdetével egy tudományos és mulattató folyóirat 

fog megindíttatni Vörösmarty és Schedel által, Athenaeum czím 
alatt, *s megjelenik minden Szerdán és Szombaton. Vör. és Sched. 
együtt folyamodtak enngedelemért megindíthatására ; a' folyamodás 
a' Helytartó Tanácsnál kedvezőleg fogadtatott 's a' resolutio iránta, 
minden órán váratik Bécsből, 's mintegy bizonyosak vagyunk benne, 
hogy a' hirdetést még e' hónapban kiadhatjuk. A' czélba vett válla
latnál én szinte segéd és munkatárs, sőt szerkesztő leszek, azért úgy 
vegye barátom uram, mintha Vör. vagy Sched. szólítanák-fel, midőn 
én ezennel egész bizodalommal felszólítom és kérem, legyen szíves 
bennünket munkákkal segíteni. Leginkább elbeszéléseket kérnénk, 
és a' mennyire lehet, rövideket, hogy sokszor ne legyünk kénytelenek 
folytatni, de ezen felül másféle mulattató czikkelyeket is szívesen és 
köszönettel veendünk. Tudom, hogy barátom uram orvosi praxisa 
által igen el van foglalva, de még is lehetetlen, hogy minden félévben 
ne segíthessen bennünket két-három czikkellyel legalább. Most még" 
egy nyomtatott ívet csak 20 váltó forinttal honorálhatunk, de remél-
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jük, hogy előfizetők'szaporodtával e' kevés summát nagyobbra emel
hetjük. 

Barátom uramnak engedelmével, azon elbeszélést, melly az 
Aurorából hely' szűke miatt kimaradt, azon esetre, ha nem volna 
hosszú, felvennők az Athenaeumba, azon reménnyel, hogy az Aurora 
számára majd jövő évben mást készítend barátom uram. Ezt azon
ban csak úgy merjük i) ha barátom uram megengedi 2) ha nem lenne 
igen hosszú, a 'mit még most, nem számolva, nem tudhatok. 

Azon esetre, ha kérésünket meg nem tagadja, barátom uram, 
szándékozunk nevét a' hirdetésben azok' nevei közé iktatni, kik az 
Athenaeum' munkatársai lesznek; azért igen kérem, válaszoljon, 
barátom uram levelemre minél előbb, mert új év közel van 's a.' 
hirdetésnek nem sokára meg keilend jelennie. 

Az Aurora nyomtatásával rég készen vagyok, a' képekből is négy 
'megérkezett, csak az ötödiket (Vörösmarty arczképét) várom. A' ba
rátom uram honoráriumát, hol fizessem-le, Pongrácz doctornál-e ? 

Éljen szerencsésen s tartson meg barátságában 
Pest, nov. 16 d. 1836. 

Szíves barátja 
Bajza s. k. 

(A' Hajnal, ámbár hirdettetett, még sem jelent meg ; mert még 
:neki sincsenek képei.) 

6. 
Kedves barátom uram, 

A' múlt hetekben nem valék itt, egy rövid kirándulást tettem 
Hevesbe, honnan betegen, kegyetlen rheumatismusokkal érkeztem 
meg, mellyek kis mértékben még most is bolygatnak ez az oka, hogy 
szives levelére csak most felelek. • 

Én rég el vagyok tökélve, hogy az Aurorát saját költségemen 
nem fogom többé kiadni, mert tömérdek az az idővesztés, melyet a 
Verlegerség kivan s tömérdek az alkalmatlanság, mellyet a külföldi 
művészekkel való levelezés okoz ; én a' múlt évnek egy egész harmad
részét illyenekre vesztegettem el. Azonban, mivel Kilián ismét óhaj
totta kiadni az Aurorát azon esetre, ha egy pár ezer pengő forintot 
valakitől kölcsön kaphat; azon kérdés, ha az Aurora kijön 
e a' jövő évben is, sokáig kétes volt, most azonban, mivel Kilián 
két hét óta nem jelenti magát, jele, hogy pénzt kölcsön nem kapott, 
a' miből Önkényt következik, hogy az Aurora többé nem jő ki. Volna 
ugyan abban mód és pedig többféle, hogy én az Aurorát kiadhassam, 
de a' vége mindeniknek, csak az, hogy a" verlegen gondokat ma
gam vigyem Js én ezt többé nem akarom, sőt nem is akarhatom, 
mert időm nincs rá, akár hogyan számoljam. Én a' zsebszótártól 
-egy, vagy másfél évig semmire sem érek rá, az Athenaeum redactióját 
kivéve. Különben is az Aurorának olly sok irigyei voltak mindig : 
lássuk egyszer, az irigyek hogyan fogják kipótlani hiányát. Ott van 
3.z Emlény, ott a Hajnal 's ott lesz, mint barátom uram írja, a' Ne-
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felejts ; ragyogjanak és viruljanak a ' haza ' dicsőségére. Nagybácsit 
•én az Aurora számára t a r toga t t am; most pedig óhajtanám, hogy 
az Athenaeumba férhetne. Ha nincs vele semmi czélja barátom 
uramnak, hagyja még nálam valami egy hónapig, hogy az Athe
naeum' kézirataival számot vetvén, megmondhassam, kiadhatjuk-e 
itt, vagy sem. Én igen óhajtanám az Athenaeumba, mert becses dol
gozatnak tar tom. — A' küldendő víg elbeszélést óhajtva várjuk. 

Igen szívesen vettem, hogy a győri publicum Aurora 's Athenaeum 
iránti véleményeit megírta barátom uram. Mindig igen c haj tot tam 
tudni a ' véleményeket, s most a' journalisticai pályán még inkább ; 
az ollyannak sok hasznát lehet venni, ha bár néha roszak, ha bár 
fonákok is. A ' fonák véleménynek is lehet j ó irányt adni, ha az ember 
megismerkedett vele s azért szükség azt ismernünk. Ez az oka, hogy 
minden jó akaróinkat megkértük, hogy közöljék velünk a' véleménye
ket, mellyeket a publicumban hallanak, legyenek azok jók vagy 
roszak. Az Aurorára nézve a ' győrieknek nincs igázok. Soha még az 
Aurora olly sok szinű és változatos nem volt, mint ez évben, ezt 
mondják más tájakbeli olvasók 's én magam is azt hiszem, 's ez lesz 
az oka annak is, hogy a ' könyv sebesen kel, minden concurrentiák 
mellett, 's elkésése daczára. — Azoknak, kik még a borítékszínben 
is jelentést keresnek, mondja meg barátom uram, hogy ez évben nem
csak piros, hanem zöld, kék, hamuszín stb. borítékok is voltak ! ! ! 

Az Athenaeum elleni panaszok igen különösek. Én azt tartom, 
hogy olly olvasónak, ki tanulni vagy mulatni akar, igen közönyös
nek (indifferens) kell annak lenni, eredeti írásból tanul e, vagy fordí
tásból, eredeti mű mulatja e öt, vagy fordított. Az olvasónak csak 
ott lehet alapos panasza, ha a közlött czikkelyek nem eléggé érdekesek. 
Eredeti e valami vagy fordított, *s l i teratúránk' előmozdításán szol
gál e, vagy sem, ezeket bírálgatni a' kritika dolga. Ha az olvasóknak 
•annyira gyűlöletes a ' fordítás szó, hiszen azon könnyű segíteni az által, 
hogy nem teszi ki az ember a ' forrásokat, hanem mindent eredeti 
gyanánt ad. Hányadik ember fogja nálunk kitalálni, mi eredeti, 
mi fordított ? így tesznek valamennyi folyóirataink, kivévén az 
Athenaeumot, melly kijelelgeti a' maga forrásait, azért, hogy ne lássék 
magát idegen tollakkal ékesgetni 's azért, hogy a* külföldi jelesb 
írókkal és munkákkal is ismertesse meg olvasóit. És aztán nincs e 
abban igen nagy haszon, ha péld. egy külföldi novellát közlünk, 
mellyben az előadás és elrendezés mesteri, millyen volt, hogy többet 
ne említsek, az Érvágás, Világ' folyása, 's a ' fiatal íróknak példával 
muta t juk meg, mint kellene novellákat írni, 's mit lehet az 
előadás' bája által a ' semmiből is alakítani. Hogy a vállalkozók keveset 
írnak az Ath. s Figy-be, ezen panasz csak rám nézve áll, Vörös
mar t yra és Schedelre nézve nem. Ök írnak eleget. Én keveset írok, 
mert a redactio' nagyobb terhe engem nyom. Én t. i. az Athenaeumot 
szerkeztetem, Sched. a ' Figyelmezőt, későbben, ha az intézet egészen 
rendbe hozattatik, 's nekem is több érkezésem lesz, én is írni fogok : 
azt azonban ne várják az olvasók, hogy mi magunk irjuk tele az 
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egészet, mert ez túlságos óhajtás. •— A Figyelmezöről nem áll az, 
hogy nem foglalkozik eléggé a hazai literaturával, mert három
negyedrésze hazai s kell e ennél több ? 

Mind barátom uramat, mind igért elbeszélését várjuk. Honorá
rium iránt még sem tett rendelést barátom uram. Nálam készen van 
s fel lehet venni akármely pillanatban. Minden írói az Aur. rég ki 
vannak fizetve 's a barátom uram díja is rendelésre vár. 

Sched. Vör. üdvözlik 
Pest, apr. n . d. 1837. 

Tisztelő barátja 
Baiza. 

7-
Pest, 23/1 [postai jelzés] (Bajza kis czímeres pecsétjével.) 
Tekintetes Kovács Pál orvos doctor úrnak, a' magyar academia' 

tagjának, a' Hazánk' érdemes szerkesztőjének 6 (a 6 postai jelzés) 
Győr. 

Kedves barátom, 

Igen megtisztelve érzem magam szives sorai által, mellyekkel 
»Hazánk« munkatársául felhív. Én igen örülök kedves barátom' válla
latának, mert általában régi óhajtásom, bár minél több provinciális 
magyar lap keletkeznék. Az sokat tenne mind az olvasók' szaporítá
sára mind a' nemzetiség' ügyének kivívására. E ' szerint kétszeresen 
is fájlalom, hogy körülményeim épen jelenleg ollyanok, mellyek 
közt alig remélhetem, hogy barátom becses lapját bár mi csekélységgel 
is segélhessem. Világtörténetem' írása mondhatatlanúl elfoglal és 
ezen felül pár héttel ez előtt egy politicai zsebkönyv' szerkesztése 
erőszakoltatott rám, mire, miután elvállaltam, szinte a' legnagyobb 
gondot kell fordítanom. E ' szerint alig marad perczem más egyébre 
gondolni. Mind e' mellett is nem mondom határozottan, hogy valami 
csekélységgel, mi alá nevemet írhassam, nem szolgálok, csak annyit 
mondok, hogy rám mint bizonyosra ne számítson barátom. Fájdalom
mal irom le e' szavakat, de (!) mert szeretném, ha bár mi kis szívességet 
tehetnék barátomnak, kit őszintén becsülök és szeretek, de teljes 
lehetetlen mást mondanom. Engedje kedves barátom még azt is 
nyilvánítanom, hogy lapjait nekem küldözni, ki munkatársául posi
tive nem igérkezhetem, valódi vesztegetés. Vegye szíves köszöne
temet az eddig küldött számokért, és (!) a mellyeket barátsága' jeléül 
tekintek, ha a' küldést nem folytattatja is tovább barátom, mire 
ezennel kérem. Ki egyébiránt tisztetettel vagyok 

Pest, január 23. 1847. Bajza. 
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