
Johannes 
Vereblli 

itatorum oppidi 

En tibi me Humilem Illustris subdo patrona 
Seu flammís uras seu ferias gladio, 

0 decus ô patr iae per te florentis imago 
Nunc sub umbraclo protege sponte tuo. 

Auribus atque preces placidis nunc imbibe nostras 
' Sis ô sis scholae portus et aura tuae. 

Sic reierant christum vita meliore Minerváé 
SIGEMUNDUS STEPHANIUS cultior ar te tui. 

Tu quoque quo Duce nunc Varda gaudet alumno 
VEREBILI Heros nomine reque valens. 

Hue ades; quid fugís? fessam patroné relinquís? 
Jam miseram tantis eripe quaeso malis 

Sic tibi non valeat fallax íortuna nocere: 
Quae sólet ambigud currere saepe via. 

Sic foveat gremio Musas tuus ille ww«'»>' 
Sic, sic et STEPHANUS MICHAEL quaeque tui. 

Oppiduli plena jam jam vos voce vocabo 
Quos fovet in gremio patria terra suo. 

Vnanimes igitur vos quaeso ferte salutem 
Vt mihi speratam date libenter opem. 

Cernite desertam miseram me cernite moestam: 
Optatumque mihi conciliate statum. 

Fa ta îluant vobis auribus sic prospéra dextris. 
Sic habitet patriae fertilis arva Ceres, 

Oppidulum ditet sic largi copia Bacchi 
Sic pax natali, ut detur, quaeso, solo. 

Verum jam querulum volens absolvere carmen, 
Jam finire volens, tristia verba simul: 

Me miseram vobis célèbres commendo patroni. 
Hanc miseram sortem quaeso levate meam. Finis. 

[Amen, 

Hogy ezeket ez nehany verseket tiztelendo Azioniom oda külde
nem; kívánta az scholanak níomorult allapottia. Annakokert koniorgunk 
aßionsagodnak minth tiztelendo Aßioniomnak, hog ne felettkezzek 
kegielmed az mi níomorult allapotunkrul. Istennek aldasat kívánom 
aßionsagodnak minth tiztelendo aßioniomnak. 

Közli: ECKHARDT SÁNDOR. 

DÖBRENTEI GÁBOR LEVELEI BUCZY EMILHEZ 
ÉS HORVÁTH ENDRÉHEZ. 

(Első közlemény.) 

Döbrentei Gábor nagy levelezéséből sokat kiadtak már, 
de mind az Akadémia Kézirattárában, mind az Erdélyi Mú
zeum Egyesület levéltárában őrzött Döbrenteí-levelek nagy
részt ma is kiadatlanok, A Magyar Tudományos Akadémia 
Kézirattárában több mint félezer Döbrentei-levél van, közöt
tük az alább közölt levelek is (L, Magyar írók Levelezése. 
3. sz.) 

1 Ezt a „görög" szót semíféle szótárban nem leltem meg. 
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Döbrentei Buczyhoz írt levelei az Erdélyi Múzeum tör
ténetéhez nyújtanak értékes adatokat, A fiatal és lelkes 
müveltségszervező Döbrentei maga köré gyűjtötte Erdély 
valamennyi jelentős íróját és tudósát. Erdélyi író-barátai 
közül br. Wesselényi Miklóshoz, Bölöni Farkas Sándorhoz, 
gr. Gyulai Lajoshoz és Buczy Emilhez vonzódott leginkább. 
Buczyban nemcsak a jeles esztétát becsülte, benne látta 
Erdély eljövendő nagy lírikusát is. Első ismert levelét 1812, 
jan. 31-én intézte hozzá, az utolsót 1839, aug. 24-én, Sajnos 
27 éves barátságuk emlékét őrző levelezésükből csak a Döb-
renteinek Buczyhoz írt levelei maradtak fenn, a többi levél 
vagy elveszett, vagy levéltárainkban lappang valahol. 

Horváth Endréhez szintén őszinte barátság kapcsolta 
Döbrenteit. Hozzá írt levelei Döbrentei és Kazinczy megha-
sonlásához nyújtanak új adatokat és elénk tárják az Aka
démia körüli harcoknak nem egy értékes kulisszatitkát is. Itt 
már az intrikus, az önmagával és barátaival meghasonlott 
Döbrentei áll előttünk, aki valódi és vélt igazát védi barátja 
előtt, 

A múlt század első negyedének irodalmi életében Döb-
renteinek mind Erdélyben, mind később Magyarországon is, 
jelentős szerepe volt. Kívánatos volna, ha előbb-utóbb egész 
levelezése megjelenhetne, mert ezáltal sok, ma még tisztá
zatlan irodalomtörténeti kérdésünk nyerne helyes és a tör
téneti igazságnak megfelelő megvílágosítást, 

Döbrentei Gábor levelei Buczy Emilhez. 
1, Andrásfalván, Januáríus utolsóján 1812. 

Valóságos poézisí leveled édes Buczym, azt érdemiette volna, hogy 
tüstént feleljek. Nem szeretem a levelek közönfSéges mentségeit, s még 
is azokra kell szorulnom. Látod mikor fogék hozzá s ámbár akkor is 
késtem mégis kéntelenittetém máig, Februaríus 24dikéig halasztani. 
Légy meggyőződve szeretetem felől s fogadj karod mellé. Te elérted a 
barátság szent hevét, s nem taszítasz vissza, a mint eddig némellyek-
nél jártam. Nyújtsuk, ha kezeinket nem lehet lelkeinket egymásnak, 
s menjünk együtt, ha érdemesnek találsz, a Haza szent oltára elejébe 

Verseid elvagynak válva, én úgy hiszem, a közönséges tónustól, 
s katzagják a fűzfa sípon recsegtetett verseket, meílyek e kis Hazában 
eddig hallattak. Akár úgy szóljak felőlek mint barát, akár mint kri
tikus, azt mondanám; Menj, o Buczy menj, támassz mennél több csu-
dálókat, támassz irigyeket. Egybehasonlítanám alkalmatossági Ódáddal.. 
Haladtál . Közelebb mentél oda, a hol a Valóságosoknak borostyán 
terem. 

De hatalmat adván utolsó soraidban minden kimondására, megmon
dom a másik oldalról jövő ítéletemet-ís.-A Kritika, a recensio, min
denkor csak egynek ítéletét árulja, pedig az emberek ítéleteikkel szőr-
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nyű zavarok. Ez így, másik másképpen. Mindenik a szerint, a mint ér
zése, ízlése, lelke hajlandósága vagyon. Meglehet, hogy azon is a mit 
én ideírok, más rajta tul ugrik. 

Tagadhatatlan, hogy mindenik darabodban van szép poézis, de 
néhol nem vagy eléggé világos, Ezt képzelődésed tömöttsége, erőssége 
teszi. Mikor a Poéta szent hevében elmerül, s ideálja után repültében 
minden közönságest magán alul hagy, ő érti önmagát, ő tudja mit akarna 
kifejezni, de fennborongtában vagy a nyelv, vagy nagy tüze miatt nem 
tudja az érzettet világosan kifejezni. Vágynak érzéseink, ídeájink 
mellyek lelkünkben keseregnek, s ha homályosságjokból ki nem tudjuk 
ezeket húzni, ez az a veszedelmes gát, a hol érthetetlenekké leszünk. 

Az első: Szünjetek-meg andalító álmok — előre megmondván, hogy 
minden darabodnak van az Egészen által poétái érdeme, csak érzéseimet 
rakom-fel, mellyeket olvastokban érzek. Adj ennek több intereszszet, 
tégy hozzá valamit, miért nincsen már benned a jövendő Halhatatlan
ságnak érzete (felséges!). 

A második: Te hoztad újra tűzbe már nem érző — fel kellene 
tenni, kihez van, mert úgy jobban érezhető. Ezek előttem érthetetlenek 
az az: értem de nem elég világosan: fellázadott keservem éltemen ve-
széllyezett. Jó szó-e a veszéllyezett? — Az utolsó két rendbe hasonló
képpen több világosságnak kell jönni. 

A harmadik. Nem úgy óh halhatatlan Istenek — Ez gyönyörű 
darab. De mikor ezt a Magas kifejezést mondod a végén — Tégy engemet 
hát halhatatlanná. Ügy tetszik hogy elejébe ennek kellene jönni. Emeld 
hát szerelmed által érzésímet, s tégy magas, halhatatlan érzésűvé. 

A negyedik: Merhet e szokatlan hangjain — Érezésnek forró láng
jai, A Szépet és Magast melyedbe lengik. Szokatlan de próbáim lehet. 

Az ötödik. Serkenj már az öröm kifakadt — Ez mosolygó festésű, 
naiv ének, 

A hatodik. Oh, tünj-el szomorú gondolat — A nemes létei nem 
lehet irtózat, nem illik ebbé a vidító tavaszí darabba, A vidám létei az 
ár ta t lan természeti örömet akarod itt értetni úgy-e? És nem is lehet 
azt ott jól érteni, 

A hetedik: Veled ó Jóság! Kár hogy nem hosszabb ez a szépen 
kezdett Óda. 

A nyolczadik, kiíenczedík, a Tizedik. Ez az Óda! Elég, Múzeum
omba legelőször ezt veszem. Mert többekét akarván elsőben míngyárt 
bemutatni csak egyet egyet lehet bétennem, a hely kicsisége miatt. 
Szabad e gyanítanom, hogy ez: O Dryasz keggyel mosolygj ezen kis — 
a mi Diófáinkra czéloz? Ha nem az — halhatatlanítanod kell azt a 
három estvét, 

A tizenkettedik; Úgy tűnnek éltünk mostoha napjai. Ha más na
gyobb darabhoz volna kapcsolva, több intereszszet adna. Azonban szép 
magában is. —• Egy szóval: Világosabb légy. 

Jegyzéseimet szóval inkább megfejthetném. Ha jóknak nem talá
lod, elfogod hagyni. 

Neved eltitkolása felől bizonyos lehetsz. — Csízedhez írt rímeidet 

Irodalomtörténeti Közlemények. LUI. 4-
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azért kell eltenni, hogy Bíographiába menjen. Jól mennek, de én, engedj -
meg inkább nyúlok az Igazsághoz, a Két Tavaszhoz, a Nem úgy óh hal
hatat lan Istenek-hez! Az Igazsághoz írt ódában egy rend hibázik: ez 
után; Gyilkos keservei lábaidnál. Küld el. 

Tartsd meg az Originál utat. Mondj-le minden íordításról, ha csak 
Homérosz, vagy apró darabok nem lesznek. Legyen szélesebb az Ori
ginal pályája mint a fordításé. 

Nagyon szeretném, ha, vagy Te, vagy Keresztes lefordítaná Schil
lerből Den Verbrecher am verlohrener Ehre, a Múzeum számára, — írj 
iránta, mit gondolsz? Dolgozzatok sokat, sokat, s küldjetek sok Jót a 
Múzeumba, — Mond-meg Keresztesnek, hogy ő is ollyan rest barát, 
mint Bája, Ha én lángolok is, Ők hidegek. írj kérlek, s ne fizess 
kölcsönnel. 

Döbrentei Gáborod. 
Keresztestől, (ölelem) könyvemet várom. 

2. Bonyhán, Julius 20dikán 1812. 
Szeretett Buczym, 

A mi lelkeink bizonyosan nem úgy találkoztak egybe, mint két 
nyári felhő, s Te, édes Buczym, nem írsz? Melly sokszor gondolkozom 
felőled, de hijába érkeznek a posták, óhajtott rendeídet nem láthatom, 
írj kérlek most ezen alkalmatossággal, Ifjú Gróf Bethlen Ádám minden 
bizonnyal elhozza ide leveledet, 

Mit dolgoztál a tavalyi találkozástól fogva? Közölj kérlek valamit 
velem, hogy Literatúránk egyik előlmentségét láthassam. Én a te lel-
kedtől sokat várok, s légy rajta, hogy mennél több Szépnek adj életet. 

Vetted e utóbbi levelemet, mellyben kérésedre, barátságos észre
vételeimet küldém-meg. Azok csak az én csekély jegyzéseim, 

Múzeumom nagy lépést teve, megjelenhetésére nézve. Mélt. Cserey 
Miklós Úr 765 Rf V. Cz, igére, melly summán új betűket hozatok, 
Talán eddig úton vágynak, Bikfalví Falkának hazafiúi barátságából. 
Ezen kívül szerencsém vala 510 Rf V, Cz. kapnom, mellyet papírosra, 
nyomtatásra fordítok. Mélt. Cserey Miklós Úr egy plánumot szándé
kozik velem közleni, melly szerint az Intézetet feíálíítanók, úgy hogy 
tovább tartson az égi virágnál. 

Ha valamit készítettél, melly a Múzeumba belefér, küldjed-el. Én 
legközelebbről Kupeczky János Magyar Országi Képírónak életét, 
Barcsay Ábrahámét írtam-le, s a Hexameterrel való élés kezdetét a régi 
s mostani Nemzetek között, hol a Leonínisták ellen szóllok. Czélomra 
való például az Igazsághoz írt Ódád kezdetét hozom-fel. Ennek egy rend 
híja vagyon kedves leveledben, Küld-el kérlek. 

A múlt tavasszal írtam Keresztes barátunknak, s egy Ódámat kül-
döttem-meg, hogy azt neked is megmutassa, írd-meg ítéletedet. Ke
resztesnél egy könyvem vagyon (Vorlesungen über die Meister-Werke 
der Griechischen Literatur, Jeníschtől), ne sajnáld azt édes Buczym, 
tőle-elkérni , s ezen alkalmatossággal elküldeni. Gróf Bethlen Ádám űr-
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finak utazótársát Bereczky Urat megkértem arra hogy elhozza. Keresztes 
elfelejtett. Csókolom. 

Trat tner most adja-ki Kis János Verseit, Berzsenyi Danielét 14 
Pesti Szeminarista, nyomtatja, Dayka és Kazinczy verseit Vítkovics 
Mesétköltő fogja kiadni. De ezeket reménylem, Kazinczy megírta. 

Ma végzém-el Schiller Tolvajait, új kidolgozása szerint, Melly 
•sokat megváltoztatott! 

Elszomorítanál, ha választ nem küldenél, Élj boldogul. Fusd a 
pályát, mellyre tözes lelked hív, s ne felejtsd-el, sőt szeresd 

barátodat 
Döbrenteit 

Jegyzés. Aug. 5díkén, Nem menvén el Gr Bethlen Ádám Szebenbe, le
velemet a postán kapod. Hagyd ki belőle a kihagyandót, s a többit vedd 
olly hív szívvel, mint a millyen diktálta. Barátim, Barátim, ne felejt-
setek-el, Most Andrásfalván vagyok, s itt vehetem várva várt leveledet. 

Istenhozzád édes Buczym. 

3, Andrásfalván Aug. 24díkén 1812. 
Szeretett Buczym, 

Leveledet a múlt éjszaka 12 órakor vettem. Éppen akkor érkezek 
vissza a postára küldött ember s ámbár aludtam már, felköltöttek. 
Gyertyát gyújtottam s köszönöm az Égnek, az én Buczym levele volt. 
Nem festegetem örömömet, elég ha érzem. Te pedig meg vagy örömömre 
barátságomról győződve. Oh menjenek a mi leikeink társaságban. 

Holnap a Homoródi Borvízre indulok. Itt hagyom levelemet hogy 
a komornyik küldje postára, s mire megjövök, tőled ismét levelem le
hessen. 

Mindenek előtt versedről kell szóllanom. Engem ez nagyon meg
illetett. Hízelkednem nem szükség, s hála, nem tettem még soha, s az 
igazat barátaimnak is szembe kell mondanunk. Te, Erdélynek első köl
tője vagy én előttem, de nem érdemletted-meg azt a szép lelket, melly 
rád fényt hoz, ha többet nem írsz, mint jelented. Szomorú elnyomatta-
tása a magas léleknek mindennapi tárgyak által, De, a mikor csak lehet, 
rántsd ki magadat. Készítsd és küld-el kérlek minden előtted szent 
tárgyra, ezen velem közölt töredéknek egészét. Ezt és az Igazsághoz 
írt ódádat együtt nyomtat tatom-ki Múzeumom első füzetébe, s ezekkel 
mutatlak-bé a Hazának. Ebben nincs semmi kifogni valóm-is. Küld-el 
azt is, mellyet a Múzeum megindulhatása felől vett hír feltüzelésekor. 
írni magadban feltettél, lm ide teszem, a mint eszembe jut Kazinczy
nak Cserey Miklóshoz írt Sonettóját, mellyet a Múzeumba megküldött. 

1 Szép a felduzzadt Árész táborában 
2 Dicső nagy tettek által fényleni, 
4 Ha kell, eldűlni a vérengző csatában 
3 Az érez phalanxot befeszíteni 

Szebb oh szebb a Nép véneinek sorában 
Hatalmas szózattal menydörgeni, 

4* 
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A Honnt, az elnyomottat védeni, 
S elfojtani a bűnt sarjadó korában. 

Miklós! Erdélynek lelkes nagy polgára, 
Hazád ismeri szent hűségedet, 
S tölgy ággal koszorúzza tettedet. 

Szetaem vakítja fényed szép sugara. 
Nem fénylem én s én azt nem fájlalom, 
A nagy világ énnekem Széphalom. 

Berzsenyi Daniel fő nemes, s Somogy Vármegyében lekik, mellynele 
tábla bírája. Kazinczy, néhány darabokat külde költeményei közül 
Múzeumomba. A Melankóliáját elolvasám Gróf Bethlen Ádámné előtt, 
kinek annyira megtetszett, hogy kertjében lévő grottájában kőre akarja 
vésetni. Nemzetem jeles fia megtiszteltetésén nagyon megörvendettem, s 
ismeretlen létemre is megírtam neki. Ö felelt, s barátomnak ájánlá magát. 
Az óda és az Ének, sphaerája, s ítéletem szerint az elsőben alig-ha nem 
nagyobb Virágnál. 

Vitkovics Mihály születésére Görög Miskolczról, de eredeti Magyar 
Mesétköltő, Pesten, Fiscalisa a Görög vallást tartók Consistoriumának. 
1809ben adá legelőször ajkamra csókját. Most adja ki előrefizetéssel 
Dayka és Kazinczy költeményeiket. 

Betüjím Kolozsvárra való megérkezésekről most várok tudósítást. 
Igen szépek a mint mustrájok mutatja. Mejjképeket Nagy Sámuel fog 
dolgozni. 

Azt, tudtam előre, hogy crisísemmel meg nem sértelek, mert minden, 
mennél magasabbra, tisztább régióba emelkedni kívánó lélek, szívesen 
veszi barát jának tiszta szívből jött észrevételeit, Én sem haragudtam 
azért soha. s annak idejében kérni foglak hasonló észrevételekre. Bár
csak találkozhatnánk egymással. Mikor mégy, vagy mégy e ez ősszel 
Kolozsvárra? S meddig lesz ot t? Mi, úgy hiszem, Októberbe me-
gyünk-bé. 

Igazságodnak hibázó sorát elvárom, Külömben csonka lesz a nyom
tatás, lm a hijános vers. 

A zöld borostyán ingadoz oszlopod 
Magas körülttén, lánczra vetetted a 
Gyilkos keservet, s lábaidnál 

így kezdődik azután: 

Ott a dühösség mérges aszállyait. 

Vedd ezt barátod lelkéből: 

A lángoló Ifjú s a Kritikus. 

A lángoló Ifjú, 

Hogyan tehát? 
Ha így nem, szóllj miként? — 
Megöl tüzem, melly vad lánggal lobog 
Hogy azt elérje, a miért hevül. 
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Ah! Sírva nézek a szép czél felé 
Midőn borostyánom messzebb teszed. 
Hogyan hát, kénszerítettelek? 
így? nem így? jól érzem, de képtelen 
Vagyok kitenni jól érzésímet. 
Ah! éltemet hijában töltöm-el. 

A kritikus. 

Csak egy kicsinyt oltsad tüzed 
A rozsdájid így lehullanak. 
A Múzsa kényes lyány; s dagadt heved 
Hajára, köntösére hinti-el 
A csókot, mert azt, ki alávaló 
Móddal, s csinatlanul merészkedik 

Előtte megjelenni ellöki. 
És a nem fékezett dúló elől 
Szemérmetes haj lássál távozik. 
Tűzzel, de nem vak, vad tűzzel 
hajolj, Feléje s ő megáll, s szép érzetű 
Szívedből fejti azt, a mit kívánsz, 
Szemének szép tüzét ha rád veti, 
S meggyújt, vigyázz te csendesen 
Dűlj a hevítő mejjre, csendesen 
Csókold az ajkat, melly midőn 
Tiédhez ér, tüzes lehellete 
Ezer csillagzaton túl elragad 
S harmóniás dal zengésére ránt. 

I s t en hozzád, édes lelkem, Buczym. 
Döbrenteid 

Én Gyulai Lajosnak, nem Bethlennek vagyok Nevelője. 
Jenisch elküldhetése felől izének nem sok idő múlva. 

4. Szeretett Emilem, 
Én, alkalmatossággal küldött leveledet nem vettem, a postán jöttre 

ime két nap múlva felelek. Kedvesek lévén azon dolgok, mellyek Ked
vestől jönnek, igen nagy örömmel vettem néhány rendedet, mert Te 
csak néhány rendű levelező barát vagy. Nem tudom, ha nálad édes em
lékezete maradott é fenn azon óráknak, mellyekben hozzám jönni szok
tál, nálam igen, s fájlalva érzem, hogy elvesztettelek. 

Hogy anglusul érteni kezdesz, annak örvendek. Miért teszed leve
ledbe az irigységet? A nemes lenni kívánó lélek sokkal nagyobbnak 
érzi magát, ő csak a szép vetekedést ismeri, s az Irigységet, ha mutat
kozni találna, mint egy rossz fattyat az Indulatnak, büszkén megöli, 
Külömben pedig fenn lesz érzésem, hogy az Anglus Classikus Világ 
genuinus megismerésére barátod adott alkalmatosságot. I t t van Cowley 
darabja: 

The Cronicle, a Ballad,* 
A Museumnak harmadik árkusát most nyomtatja Török, a negye

dike t most szedi, s az Igazsághoz írt ódádat épen tán ezen órában 

* Itt aztán az egész, angolnyelvű költemény következik, 
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Tegnap az eltűnt Ideált, E kettőnél (vagy ha még a Merhet é szokatlan 
hangjain) nehezen mehet több a tíedből az első füzetbe, mivel a nyom
tatásba nem megyén annyi, mint a Manuscríptumban vagyon. A máso
dikba menő darabokat az ünnepeken fogom rendbe szedni, Te pedig, 
mindenre kérlek, küld Ideálodat, Az lészen a második füzet egyik íő-
becse előttem. 

A Püspök ő Exc. jártam. Megengedte, hogy verseit bé tegyem. 
Igen jól fogadott, de darabjaidat nem olvashattam-fel. Meglesz ez bi
zonyosan, mikor az egész kész nyomtatványt hozzája elviszem. Most 
nem lehetett, mert másodszor hajtotta-meg magát, ajánlva, mikor azt 
akarám ö Excnak mondani, hogy nem parancsol é valamit felolvasni, 
így hát nem rajtam múlt. 

Előfizető s Subcribens eddig elé 330 vagyon, s még a mint Hel-
meczi irá Egerben s a Kunságban is vágynak. 

Az első füzet előtt G Bethlen lesz. A történetről szólva kellene 
beszéllenem. Mindent elbeszéllett ott valami hízelkedő. —• Ügy látom 
Irigyeim kezdenek lenni. Buczym, s te lelked magasabb, segíts Te, a 
dologban. Csak munkát, csak Munkát, s jót. Győzni fogunk, 

Keresztest tiszteld nevemmel; azt izenem neki, hogy igért fordítását 
küldje minél előbb. 

Üjság: A múlt héten, a Leoninisták dombja megfagyott, csikor-
gottak rajta a csizma alatt a Monachalís nyék, nyék versek. — De ismét 
felolvadott, az idő ismét lágy. 

Tanítvány-barátom tisztel, Bánfy Laczival együtt, ki rólad sok
szor emlékezik. 

A Magyar Játékszín beállott. Kócsy excellenter játszik, Leánya 
híres lesz. Ma Galotti Emilia lesz. Tudod mit mond ott a Képíró? 

Az öreg Kováchich itt van fiával együtt. Háromszor voltam nála, 
ő, a szép lelkű ember, s tisztelt tegnap előtt estve. 

Hegedűs Nyugtató Levelet adhat, hogy rajta a posta pénzt meg 
nem vettem. 

Tudom hogy leveledre ismét egy hónapig várhatok. Vagy meg-
czáfolsz? 

Élj boldogul. 
Légy mindig barátom. Én érzem, mélyen érzem, a Tied vagyok. 

D G 
Kolozsvárott, 
Dec. 17dikén 1813. 

5. Kedves Buczym, 

Minden postával vártam a várom Munkádat, a rég megígért 
Munkát . 

A Múzeum Ildik füzetjét Pesten nyomtattatom, mert 6okkal ol
csóbban jöhet-ki, hamarabb s csinosabb nyomtatással. Török csak a 
jövő Januariusban akart hozzá fogni. Míg utaztam, semmit sem dolgo
zott. A papíros kötet je itt 9 f. Pesten 5, 
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Elöfizetőjid nevek újra nem jöhet most már-ki, mert a Manus-
criptumot már elküldöttem. Köszönöm fáradságodat, a pénzt kérlek 
küldd, mert sok Múzeumi költségek vágynak. 

Ne sajnáld T, Keresztesnek megmondani, hogy az Exemplárok árá t 
mentül hamarább küldje. Mind csak ígéri s én semmit sem kapok. 
Emlékezel é mit írtál, mikor neki eleinte csak néhány példányt küldöt
tem. A valóságos hazafiúi elésegítés nem ő szerint cselekszik. Küldessd 
vele mentül hamarább, 

A Második füzetbe a Tavasz báját s a Merhet-e szokatlant tettem. 
Az elsőbbet Pr, Szilágyi megdicsérte, mikor az írást mint Censor vísz-
szaadta. 

Barátom, a többi darabjaidon igazíts, mert homályosak. A merhet 
é szokatlanban is sokszori elolvasásom után két helyt ki nem vehettem. 
De más szépségei a darabnak azokat eltakarják. Tudod, eddig is egye
nes voltam, ezért reflexiómat, mellyet teszek, vedd barátságosan. 

A többi darabok ezek: G Batthyányi élete (képe már készen van) 
Herczeg Libu, Szabó philosophiája, folytatása, A Magyar Poézis négy 
nemeiről. A Hexameterekkel élés kezdete a régi és új Nemzetek között. 
Versek. 

Ha vannak még, a kik az első füzetet kívánják, kérlek, tudósíts. 
Az első füzet másodszor is kijővén Pesten 200 exemplar van nálam 
75nek ugyan van már Ura. 

Élj szerencsésen. Igyekezz hogy hozzám közelebb essél. Barátod 
Döbrenteí Gábor 

Kolozsv. Dec. 18. d, 1814. (Sietve) 

6. Kolozsvár, April. 2díkán 1817. 
Mind csak mondám ma vagy holnap írok neked Barátom, 
S hát munkádat és leveled hozzám érkezni látom. 
Harmad napja, hogy miolta immár nálam vagyon, 
Emilem! e szorgalmadnak szívből örvendek nagyon, 
Üj stylusnak hév szárnyain az Olympra reppenél, 
Onnét nézed a világot, meily fájdalom, már nem él, 
De hozzád mint Poétához leszálltak az Istenek, 
Kik a Görögnek ideál fényben megjelentenek, 
S láng igével megsúgták hogy az elme mennyit tehet 
Magának már itt e földön dicső mennyet teremthet, 
Hogyha tisztább pályájára mindenkép vezettetik, 
És Enyedi puszpángokkal fel nem ékesíttetik. 
E munkád édes Emilem melegíté szívemet, 
Sok helyen oktatva vitte vágyakodó lelkemet. 
Hősi lélekkel melly fénylik Századok éjjelein 
Lengvén előttem a Genie teremtgető kényein 
Magamon kívül emelél, mit láthatsz e verseken 
Kovács József kis körösi prédikátor mellyeken 
Elfordítá, szelíd-hevü Virgylnek Enelssét, 
Állítván ilyennek lenni a magyar hősi versét. 
Ne csudáld hát, ha elhagyom elébbi rigmusomat, 
Nagy munkíér t hogy nagy versben fejezzem ki magamat. 
Másik írásodból Döme kívánván hogy olvassak, 
Olvastam némellyt itt nálam, sokféléket mondottak. 
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Eddig immár Pesten vagyok jő a heted füzetben. 
Kézírásod általküldém kedves húgod kezében. 
Ezt is mihelyt tisztán s minden jó móddal le íratom* 
Említett jó testvéredhez mingyárt beszolgáltatom, 
Bátran állunk illy munkákkal ama Gyűjtemény mellett, 
Melly tudományos név alatt , Pestről kétszer érkezett. 
Engemet sok kész akarva tett unszolásaimért 
Eléggé megjutalmaztál, vedd köszönetem azért. 
Ha te még írsz, mennyi sok jót tessz ez álmos Hazában, 
Melly itt ismét belé jőve Germanomaniában 
Egy társaság formálódik merő derék urakból 
Kik színjátszónét szereinek s még olly fő Asszonyokból 
Kik pediglen szíveikben Színjátszóhoz hajlanak 
Azért hát sok ezer Rhénes forintot egybe adnak. 
Miklós ezért nemes tűzzel, jó okokkal kíkele, 
Kit lelkem bátor szívéért újra hévvel ölele. 
í rd csak tehát, az általad nagynak festett nagy embert 
Kinek tettéhez hasonlót ez Országban kevés mert, 
Küld bé osztán magas lélekkel ált lehelt életét 
Hogy ezzel is megadhassam az Intézetnek becsét. 
O vae! Most veszem itt észre a linea húzásánál 
Hogy hirtelen nem vigyáztam Kovács caesurájánál. 
De ez az első írásom ezen versek rendjében, 
Mert csak folytak, s meg nem lesznek barátod szekrényében. 
Azért tehát megengedhet majoránnás Nagy Enyed, 
Ki azt tanítja, semmit se félj, pökd újra tenyered, 

Nem írom a tréfa sorába azt, hogy örökre 
szívből Tiéd vagyok. 

Kolozsvár 
Tisztelendő Tudós 
Buczy Emil Úrnak 
Dés, 
Sz. Benedek. 

7. Kolozsv. Jú l . lOd 1817. 
Emilem, Legelső gondolatom s érzésem melege Feléd e reggelen. 

Tegnap este kapám a Tragoedía Ideálja (mert így czímezhetem el ugy 
é?) folytatását. Csak vacsora után, ágyba fektémkor olvashatám. A 
héroszi (igen is maradjon így) lélek lengése verte álmomat. Olly férfi 
még nem lépett elé a Kéthazában, mint Te. Munkád állani fog a Ke-
lemeni ifjú Genieknak a Nagyság hév könnyeit kisirattatni, A már pályát 
futók s futottak, tisztelettel fogadhatják az Utánnak Üjban eléjövőt, s 
leverettethetnek önmagok elnézésén. Ezt mind érzésemből írom. Én ed
dig nagyon szerettelek, most a mellett nagyon bámullak is. Minket olly 
szorosan kötnek a legvékonyabb fonalak, hogy elválhatásunk lehetetlen 
Értjük egymást, szíveink s a ki nem alható hazafiúi láng öszsze 
atyafiságosított, most Minden együtt vagyunk, külömböző utakon. 
Rajtam e munkáddal felette nagyon segítél. Mintha a szokás mondása 
szerint, egy követ vettél volna le rólam. Ki van jelelve a fő pont, s mi
dőn az én Munkám is kész, ott áll a megtörhetetlen paizs a mi Szo-
morú-firkálóínk ellen. Látod é hasznát az Iső füzetbelí kihirdetésnek, 
melytől már én elijedtem volt. — Munkádnak ki kell jönni a IX. füzet-
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ben. A Vl ld ik füzetben áll egész mivoltában a XVdik paragraphusu. 
A VlIIdikban is Trat tner levele szerint már kijött a Görög Genie. 
Várom mindennap a Vlldiket . Mihelyt jő, küldöm. E mostani kéziratod
dal úgy teszek, a mint irád. Ebben stylusod is már sokkal könnyebb, 
mint a két elsőbb. 

Veled együtt sajnálom Misit. Mond neki, hogy úgy óhajtom gyó
gyulását, mint Anyja s mint Te. 

Kazinczynak Hozzád írt epístolája kijött Kulcsár újságja mellett 
a Hasznos mulatságokban. A Magyar Kurírban Galambfalvi Reform. 
Pap Pálffy Dienes Uramnak felelete az én aesthetíkai jegyzetimre, 
mellyek a I l ld ik füzetben vágynak. Mikor a Sionházy Uraimék olly 
csekélységeket se tudnak megfogni. Emlegeti az általam citált versedet. 
De, megfognak bennünket érteni. Olly ifjak, mint a milyen egy Szi-
gethy nevű is, Sz, Udvarhelyen, kitől igen szép levelet s jól kezdő 
munkákat kaptam. Én egy Halottak-beszélgetését készítek, ott persif-
líroztatnak az olly Sionházy Uraimék. Nem bánom ezután kíméléssel. 

Megvallom, a Szomorú-firkálásokat csak dévaj kodásból küldék. 
Azokra elaszott a koszorú. 

Ölelünk mindketten. 
Mindig Tied 

D, 
Kaptad é új Munkád kezdetét, Én Szilágyinak általadtam. 

Tisztelendő Tudós Buczy Emil Úrnak, az ifjú Gróf Kornis 
nagyérdemű Nevelőjének 

SzBenedek. 

8. Édes Emilem,Félre kell vetnem dolgozásomat, nínc6 kedvem,s 
az elnehezült lélek semmit sem tud úgy, amint szeretné, Te tűnsz 
elembe emlékezetben, a te barátságod nyelvet ád érzéseimnek. 

De majd szinte, Hozzád is apró szemrehányáson kezdem. Hall
gatsz, nem írsz Kolozsvári új környülállásaid felől. Farkas leveléből 
tudám-meg oda érkezésedet. Adja az Ég, hogy két mostan kezed alá 
vett tanítványaidban is egykoron olly örömödet érezhessd, melly életed
nek majd hajló szakaszán emeljen, 

Szebenből küldött válaszod kimondhatatlanul jól esett. Te abban 
azt gyanítád, hogy én ha most elhagyom Erdélyt, talán az örökre leszen, 
S íme még itten vagyok s a mostani rossz utak s egyéb dolgaim bizo
nyos rendbe hozások miatt a tavaszig arról nem is gondolkodom, hogy 
menjek. 

Kulcsár megcsalt, Ő szóllított-meg, ő ajánlott Contractust. Én 
elgondolván kényes környülállásaimat, a Títoknokság bizonytalanságát, 
ígértem neki, hogy tudósítani fogom Kolozsvárról, ha még ezen az őszön 
megyek é Üjsághazudni melléje vagy a tavasszal. Azt iram neki, hogy 
csak küldje a Contractust, mert megyek ez őszön, s Gróf Teleki Pá l 
nak ezen megszeretett embernek declaráltam, hogy ha ki találnék menni 
a Társaságból csakugyan lenne valami, minden léhák elnémítása végett 
hivattassam-meg diplomával s abban defígáltassék fizetésem; én bizo-



5 8 JANCSÓ ELEMÉR 

nyosan csalárd akadályt nem fogok gondolni, nem akarván csak szép 
szerével már most megválni, hanem visszajövök, ha csak valami különös 
nem tartóztat. Azon idő alatt Atyámmal is akartam találkozni, s mint
hogy Társaságunk dolga bizonytalan, talán Kovachichnak propositiójá-
ból is lehet valami, ha helyben leszek. De Kulcsár azt feleié, hogy ő 
már mással egyezett. Kovachích pedig; ez egész emberséggel, hogy ő 
még most mindjárt nem teszi le az Adjunktusságot, mint remélte, hamar 
felcserélhetni, hanem Cancellistára lévén szükség a Múzeumnak, sür
gessem azt a konczocskát, mellyért egy Lutheránus atyafi már jelen
tet te magát; ezt pedig azért kellene elkapnom, mert új rendelés, hogy 
minden kamara jószágok arendába adassanak, s ennél fogva 4000 em
bernél több marad kenyér nélkül, tehát majd mikor Kovachích kilépik, 
vagy ezek közül valamelyikkel vagy a más Concellistával kellene meg
vívnom kikre inkább lesz tekintet, mint már publice szolgáltakra, Meg
írtam Kovachichnak, hogy én így nem teszek semmi lépést. 

Mi történik hát még velem, nem tudom. Jószágomat kiadom aren
dába, esztendőként 1710 Rftba V, Cz. Még a tavaszig úgy hiszem együtt 
leendő 3000 Rftom interessébői s arendámból megélek. Addig az Ud
vartól is lejő, ha megerősítetik é a Társaság vagy nem, s tudni fogom 
a bizonyost. Akármiből fogjon ez állani, kérlek, emlékeztesd gróf Teleki 
Pált , sürgesse, s írjon többeknek is- fel Bécsbe. Nekem azon kell len
nem, hogy ha lesz is valóság ebből, úgy álljak bé, a mint már magamat 
declaráltam, ha nem lesz is, securízálva legyek. Magamat véve privatim, 
engem nem fog csapni a villám, ha meg nem erősítetünk is, mert tudod 
úgy is, mi sért engem e különben igen kedvelt Hazában, ámbár azon 
már túl kezdem tenni magamat, — de az Egészre nézve rettenetes el-
kedvetlenedést szülne. 

Nagyon óhajtanék Veled néhány napokat eltölteni. Addig is míg 
ez talán e télen meglessz, s az e levélben írottakról bővebben szóllanánk, 
a most közlötteket csak Emilnek. Farkas tudja dolgaimat. Szívre vevém 
ez őszön újra ezen barátunk nem kedvező állapotját, enyhítsd a meny
nyiben lehet. Sokszor egy szíves szó több vigasztalást nyújt mint akármi 
egyéb. 

Gr Kornis Misit ölelem. Ajánld kérlek minden felé a Bártfai 
leveleket zu haben bey Herrn und Herrn Johannes Tiltsius gelehrten 
Kassteiher und Verkaufer sentimentalischer Lafontaine. Gr Desewffy 
nagyon sürget, hogy a begyült pénzt küldjem-kí, pedig még a kegyes 
olvasók zsebében van. 

Holtig híved 
Döbrentei Gábor. 

Trat tner és Thaisz-maisz már csak a tavasszal jönek. 
Mnémeti, Nov. 22d. 1819. 

9, Kedves Emilem, Szegény&k új udvari ágense Janka azt monda 
tegnap előtt nálam, hogy már igazán Méltóságos Csillagász Kanonok 
vagy, s Te restek reste hallgatsz. 
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E pirongatások után most hivatalossá változik hirtelen levelem. 
A társaság nevében kérlek kutatnád ki, mi lappang még a Kfejérvári 
könyvtárban régi magyar kézírat. Nicolaus Kovachich Seuquiciensis 
utazási jegyzőkönyve szerint — ott még egy illy című : Incipiunt Hymni 
de adventu Domini. S Kovachich írja ezt erről : Hymni, psalmi et alia 
similia pro totó . . . cum Cottis, omnia hungarice. Az évszám, . . teszi 
ki, Horváth István azonban a Tudományos Gyűjtemény 1835beli Má
jusi kötete 93d lapján azt a XV. század közepe felé folyt időbe teszi, 
de támasz nélkül. Te kérlek, adj teljes tudósítást, formája nagysága, 
betűi charactere, éve felöl, Sőt fogasé mindjárt lemásolásához, mint 
Halaborival tettél, s küldj, a jövő nagy gyűlésre legalább 2-3 le [másolt] 
ívet, papírost vévén hozzá Fejérvárott, . . . miért mint a leírást a pénzt 
megkül[döm]. És, mondom, a mit egyebet kapsz is, írd hogy neved alatt, 
mint új szorgalmad gyümölcsét bemutassam a nagygyűlésnek, melly kez
dődik Augustus 30díkán. Akkor én óhajtanálak mint csillagászt, kire 
s mire szükségünk van vidéki rendes tagnak a mathesis osztályába. 
Akarod é? vagy mint Plato fordítója a phílosophiai osztályába kíván
koznál? 

Isten hozzád. Felelj erre minél elébb. 
Híved 

Döbrenteí Gábor 
Budán Június 15d 1835. 
(A levél szakadozott) 

(A levél szakadozott) 
Budán Július 23d 1835. 

10. Kedves Emilem, Július lsöjén írt válaszod ugyancsak mutatja szor
galmadat, buzgóbban mint Hegedűs Tordasan és Tunyogié Kolozsvárott, 
kiknek hasznukat nem vesszük látom. 

Ha már a lemásoláshoz is fogattál, jó; de addig még nem ment 
kérésem. Mert a jövő nagy gyűlésben csak azt kell előterjesztenem, mit 
másoltat tam le a tavai ki jegyzettekből, s ekkor újabbakat hozok elé. 
mik még lemásolandók. Ide tartozik az Új világosság jelenik és Boldog 
ember stb. Azután megyén az Igazgatóság eleibe, hogy az, reá pénzt 
határozzon. Azért csak azt akartam tudni, mellyik évből való a kivánt 
kézirat; mi, tar talma míllyen nagyságú. A régi magyar nyelvemlékek 
gyűjtésében megyünk vagy jövünk le 1600zig. 

Tehát ha kiküldőd a September lsőjén kezdődő gyűlésre, úgy mint 
hivatalosan megrendelttet még bé adhatom, s csak a költség elfogadása 
után, jelenthetem, hogy már készen is van. Az 50 krt a mint irod pengő
ben egyébiránt sokallani nem fogják. 

Az igaz pedig, hogy Tőled megint valami készet bemutatni szeret
nék, mert ez újra bizonyítaná a társasághoz szításodat, s így rendes 
tagsággá választásod könnyül. A mathesisbe akarnálak én barátom 
mert Astronomusunk nincs. S oda könnyen bejöhetsz, mivel mind a hé Li 
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ülésben is már említettek Téged oda. Kü ld . , . tehát a másolatot, majd 
eligazítom, hogy tisztem ne sértessék, de neki is használjon. Papírost 
csak végy . . . azt is kifizetjük, Küld íel az egész árjegyzéket. S ha már 
két régi kézírat került ki ezzel, könyvtárotokból, kurkászd ki, nincs-e még 
ott több is, írj felőle, kímerítőleg. Német apájú, oláh anyájú Magyar 
leíród igen csinosan másolna le látom mindent. 

Pali i t t mulatott volt a Császár fürdőben. Most Ránkon jár. Minap 
Gr Kornis Misi volt nálam. Mi idősebbek, ifjabbak vagyunk szegény
nél, ki meggörbült! 

Igaz! A kóták is meglegyenek. Tökéletes hasonmás. 

Mikor fenn jársz tornyodban és kellő tetején szabadon, nézz Buda 
observatoriuma felé. Mayered már ott lakik, minap járt nálam, de nem 
talált, a lat t a hídnál pedig 

Gáborod. 

Buda, Május lód 1837. 
11, Kedves hív barátom, Tegnap kezde bal szemem fájni nekem is. 
Kiméllenem kell 2-3 napig. Tehát csak ennyit ma posta napon, azért 
hogy kedvetlen érzetedet minél hamarabb eloszlassam. Miért repíteni 
is akarnám levelemet. 

Csak Horvátot azért említettem meg, mert magad írtad, hogy 
olyannal nyerjem meg többnek is kikeresésére. Én meg Rád nézve, gon
dolám, maradandóbb helyen szólok Rólad a Nyelvemlékek kÖtetiben, 
mellyel pipát nem nyújtanak mint hírlappal. És ki is van már nyomtatva 
a C ívben a bécsi codex előtt több sorban, mennyi szolgálatot tevéi 
már a magyar akadémiának. Sajnálom, hogy ki nem írhatom előre most, 
de, írom, szemeimet kiméllenem kell. 

Egyébiránt a megdicsért Horvátot ösztönözd most, hogy hamar 
hamar forgassa meg a káptalant , mellyik a legrégibb magyar irat ott, 
s küldj ki mindent a mit 1540—1550-ig kap. És postán küld. Akkor mind
jár t beadom az ülésnek, s akkor kitétetem, hogy valamint az 1439belíek is, 
a Te gondoddal jöttek ki, úgy e későbbi küldemény, Tehát essék le 
álluk irigy paptársaidnak. Sok van ollyan körülötted látom. Csak siess, 
égek magam is minél előbb Téged kimenteni rágalmuk alól, s egy kisség 
bosszút állani Éretted. Emil és én örök bárátok vagyunk, A mi egyi
ket bántja, érzi másika. 

A mit most küldesz majd, de minél előbb hé! toldalékul teszem 
a kötetbe. Mert 1530belieket, miket kaptam nyomtatják már. Most lett 
volna éppen jókor a kiküldés, mire olly számot is tartottam, mint 2 
szer 2 4, 

Szabó nem Sóczé. De, nem tud semmit adni, még leírva nincs 
a szem nyavalyája. Miből ered? Gyuladás vagy hályogosság é, Fabí-
nival szólok, 

Szvoboda nevű kárpitos kereskedőnek van Pesten csuda balzsama. 
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Abból fogok küldeni Medárd vásárkor. Utasíts hozzám Kf ej érvári Ha-
ruczot. De attól régi magyar írást is küldj legalább mit addig találtok. 

Isten Veled, 
Híved 

Döbrenteí G-
a gúnyolóídat leverendő, s nyomtatásban, 
mellv nálam, már le is vére. 

Közli: JANCSÓ ELEMÉR. 

SZABOLCSRA MIHÁLYNAK KARDOS ALBERTHEZ 
INTÉZETT LEVELEL 

1, Levelező-lap alakú karton-papíron. 

Kedves Albertem! Szívesen megírom a verset, ha tudom. Most 
mint valami süldő poéta, gyűjtőívvel kapogtatok be hozzád, A szóban 
forgó könyvet nem magam adom ki, s így annak anyagi sorsa nekem 
semmi. Ám csak élőszóval mondhatom majd el, tán nem sokára, a mit 
így nem lehet, hogy egyáltalán a magyar poézis becsületéről van szó, 
mikor ez ívnek minél jobban való megtöltésére kérlek föl. 

Légy szíves 10—12 nap múlva azt hozzám visszajuttatni. Sokszoros 
üdvözlettel ölel 

Tem. 1904, okt. 25. 
szerető barátod 

SzMiska, 

2, Levelező-lap alakú karton-papíron, kelet nélkül érkezett 1904. nov. 30. 

Kedves Albertem! Ma is csak azt mondhatom, amit eddig, hogy 
én szívesen megpróbálom. Ha sikerül majd: jó. De hátha nem sikerül? 
Én felelősséget nem vállalok. Ti nagyon jól tudjátok, hogy én nem tu
dok ódát írni. Kérjétek föl Szávay Gyulát is. Inkább két vers, mint egy 
sem. S ha az övé jobb lesz: az enyémet eldobjátok. Ha meg véletlenül 
az enyém lenne jobb: Gyula sem olyan szamár, hogy ezért meghara
gudjon, vagy elveszettnek tartsa azt az időt, a mely alatt Csokonai 
Vitéz Míhálylyal beszélgetett. 

Mit szólsz hozzá? Hát nem okos ember vagyok én? Gyöngéd, fi
gyelmes és előrelátó. 

Egy könyvet ma küldtem Neked hálás szívvel. Ám sok lévén most 
a pénzem; ezt a levelet külön küldöm. Hadd éljen a szegény posta is. 

Ölel téged és az egész Csokonai kört búcsúzóra (ha ki találtok 
csapni) szerető ígriczed 

SzMiska. 
Jegyzet az 1. és 2. sz, levélhez. 

A Csokonai-kör általam, mint akkori t i tkár által kérte föl Sza
bolcskát a százados Csokonai emlékünnepre szánt alkalmi költeménv 
írására, A költemény meg is lett és maga Szabolcska adta elő az emlék-


