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akadályokkal küszködvén a' Haza' javában, állyunk-öszve egy nagyobb 
Társaságba, kivált illy Pártfogó alatt, és pedig még az Országnak-is 
örömest léendÖ reá-állásával 's helyben-hagyásával. 

Mi véteknek tartottuk volna, nem két kézzel kapni e' szép alkal
matosságon, mellyet már rég' idötol fogva olly haszontalan óhajtottunk. 
Felelünk-is a' mái postával (mert, a töstént való feleletet ki-kérte) illy 
értelemmel, hogy: mi otet mindnyájunknak meg-eggyezéséröl addig-is 
bizonyossá tehettyük, 's tesszük, a' mig Nagyságodnak, 's a többi Tár
saknak ezt az örvendetes hirt tudtokra adhattyuk, 's megeggyezeseket 
ki-kérhettyük, mivel ok mind olly Hazafiak, a' kik akkor tartyák leg-
szerentsésebbeknek magokat, mikor leg-nagyobb hasznot hajthatnak szere
tett édes Hazájoknak. 

Reménylyük el-jutott már Nagyságodhoz a' Museum II ik Köte
tének Első Negyede. Benne van Kreskay Úrnak és Virág Úrnak egy 
két darabja-is. Bizonyosok vagyunk arról, hogy méltóknak itéli Nagy-
ságod-is okét, hogy Társainknak nevezzük. Méltóztassék Nagyságod ez 
iránt-is bennünket tudósíttani tetszéséről, 's arról-is, ha a' ki-jött negyedre 
nézve valamelly észre-vételei lennének. 

Nagyságodnak kegyes válaszát elvárván 's magunkat további grá-
iziájába ajánlván vagyunk 

Méltóságodnak 
Kassán Sz. Jak. Hay. 2-dik napj. alázatos szolgája 

796 Szabó Dávid mp. 
Batsányi János. 

A Ráday-könyvtár levéltárából közli 
MOLNÁR JÁNOS. 

MALOM LUJZ LEVELEI 'DÖBRENTEI GÁBORHOZ. 
(Második közlemény.) 

IV. 
Kolozsvár Mariius 7kén 1841. 

Édes kedves Bátyám! 
Meg vallom kegyednek, hogy hosszú hallgatásomnak egy kis 

ügyetlenségem volt oka: mindig tartózkodtam irni kegyednek, (mit azon
ban tenni nagyon vágytam volna) mindig félvén hogy Bátyám érde-
kesb dolgai közt untató félbeszakítás lenne levelem; s nem tudott 
győzni azon eszme, hogy kegyednek olly sok türelme van irántam, 
miszerint éretlen fecsegéseimet nem veszi rósz nevén. Most, hogy újra 
kapám kegyed bátorító igen becses levelét, örömmel veszem tolla
mat, és sietek négy fontos kérdésére amúgy lelkiösmeretesen felelni; 
iehát: 
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Pro primo! Igaz, hogy farsangon, azon bolond jellemnél fogva, 
mit minden táncz kedvelő akkor ölt, többet bajlódtam ruháim ékitésével, 
táncz — zenékkel, mint okosabb dolgokkal, de — ezeket sem feledém; 
kegyedre különösen igen sokat gondoltam, 's csak mertem volna bizto
sítani magam, hogy kegyed nem fölötte únt meg, legott tollat ragad
tam volna, kegyednek uj hivatalához ezer szerencsekivánatimat meg irni, 
miket magamban szívből meritek. 

Másodszor: Szerelmes bizon nem levek! Nagy fátum az a' vilá
gon, édes bácsikám, hogy többire [igy!] ott éri az embert szerencse, 
hói telyeséggel [igy!] nem óhajt boldogulni! 

Harmadszor: Annyira nem hetykéskedtem szavaimmal, hogy 
»budai bátyám hadd irjon előbb« hanem a' 

Negyedik kérdés szerint, mit kegyed' szerénysége »fiókkérdésecs-
kének« mond, 's mellyben kegyednek legtöbb igazsága van, valóban 
szomorgottam elnémulásán, 's szokásom szerint, legott annak tulajdonitám, 
hogy nem is érdemlem figyelmét. — De mély sajnálkozással látom sorai
ból hogy olly szomorú eset érte kegyedet; az életnek csapásai közt 
valóban egy legkeservesb a' kedveseinktőli elmaradás; 's ennek idővel 
is mindig újuló bánatát csak is egy jobb jövő élet' nyugtató reménye 
enyhíti — 

•»Rózsa szelleme« czimü kis költeménykémnek nem reménylettem 
volt annyi helybenhagyást, mint mennyit kegyed nyilvánít levelében. 
Kegyed azt kérdi, ki nyomathatja-e nevemmel ? Édes Bátyám, ha kegyed 
azt arra méltónak tartja, én csak nagy örömmel, megegyezésemet adha
tom, mert soha nem kívánhatok jobb ajánlólevelet, mint kegyed' szóza
tát. Nálam legtöbbet nyom érdemes okos emberek' véleménye, 's főleg 
kegyedé, kiről meg győződve vagyok, hogy baráti jóságánál 's kegyelé
sénél fogva nem tartózkodik az igazat minden palástolás nélkül ki 
mondani — az az, hogy egy kis kimélés is vegyül abba, de én ezt 
is el ösmerem. 

Vájjon, édes Bátyám, nem kezdek-e kissé hibátlanabbul irni 
magyarul ? íróasztalomon mindig itt van egy kis brochure »Magyar 
helyesírás1 szabályai« 's nem csak itt hever, hanem néha bele is pillan
tok 's azt képzelem, már váltig bölcs vagyok a' helyesírásban — de 
nem rajtam áll meg itélni, ha sükerrel használom-e a' betanult szabá
lyokat, 's nem követek-e el rémitő nyelvbotlásokat. Itt némelly emberek 
azt állítják, hogy igen nagyon hajhászom az ujitást a' nyelvben, 's igen 
nyelv-facsarólag irok. Már én pedig, mint mindenben, ugy ebben is a' 
legtermészetesb modort igyekezném követni — igaz hogy.fölötte régies, 
diákos kitételeket nem szeretek használni. De ugyan meg jártam most 
íróságommal! 

Csak meg írom kegyednek a' szörnyű eriticát. Az idei »Remény« 
czimü [beloldva :] (honi) zsebkönyvünkben egy kis novellám jött ki »Árpá
dina« névvel aláirva. Nem nagy előszeretettel valék az egész mü iránt, mert 
semmi különös velős, egy kis semmiség, de jobb épen nem volt készen, 
's a' szerkesztő még tavai is fölszólított volt, hogy adjak be valamit, 
;s akkor sem tudtam semmit adni. Biztattak, hogy ezen »Május/a« 
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czimü regényke tűrhető, 's hogy ki jött, nekem szemben legalább nerrh 
mondtak igen rosszat róla. De hát következik egy rengeteg birálat 
Szilágyi újságában, (köztünk maradjon, Anyám, rococo — újságnak 
nevezi, mert nyelvben haladni nem akar) leverő. »Májusfám at« agyon, 
ütő, bizonyos Szigethi Gyula Mózestől — mint mondják, vak ügyvéd, ki 
lányával irat dictálásra. A eritica azon kezdődik, hogy Árpádina 
kisasszonynak stylusa erőtetett, sőt léha; kifejezései ollykor illetlenek. 
E' kétértelmű előbeszéd után az illetlenségek'' kitárását várná az 
ember, de ez nem következik, hanem más dolgok' megrovása, mik 
hála Istennek, nem én hibáim, hanem minden [törölve: uj ésj 
lelkes írók' át be vett 's átalam mint jó példát, követett — uj. 
szavak ; u. m. »véletlen, karát karját helyett, 's. a. t.« aztán azt mondja,, 
a' sok ő — k jtörölve: el,] miket használok, olly bajosan ki mondha
tók, mintha az ember kötelet nyelt volna — ő hát tudja minő érzet 
az, midőn az ember kötelet nyel! Tovább az egész Remény következet
lenül és zavarosan van meg bírálva, egyik eszme mindig a másikat 
pofozva — dicséret 's gyalázat chaosba zavarva. Én nevettem az egé
szet ; egy komoly megrovást, helyes adatokkal szivemre vettem volna. 
Kemény Zsigmond és Kovács István legott meg hozák nekem a' vészt
hozó lapot, mihelyt sajtó alól ki jött az, és sok előbeszéd, 's előleges 
biztatás után föl olvasák azt mindig kémlelve, ha nem leszek-e rosszul ? 
De a' végén még bántam, miért nem hosszabb, mert mulattatott, 's egy 
jó izü vig őstét tölténk. Az úgy nevezett nyelvhibáknál valódibb gyön-
geségeket lehetende a' műben találni. 

A posta holnap megy — tehát ennyit mára,, 's még holnap ki 
tudja mennyit, ha egyszer bele jövök a' firkálásba, 's ezt tartózkodás 
nélkül bizalommal tehetem. — 

8kán 
Sári asszony' dalát nagy gyönyörrel olvastam. Egy észrevételt tet

tem : hátha Jóska tiz évig oda jártában valakibe bele szeretett, 's azt 
akarná inkább el venni, mint a' kiszemelt pártit, mit mondana Sári 
asszony hozzá, 's meg egyeznék-e terve' változtatásában ? Azt hiszem,, 
az ő magyar lelkének fájna, ha Jóska vagy egy talján vagy nímet 
leányzó iránt érezne hajlamot, de ha ez utóbbi derék magyar nővé válni 
igérné, csak nem bánná. Istenem! hiszen valóban nem tudom szépnek 
vagy szégyenitőnek nevezzem-e, hogy néha más nemzetbeli magyaroso
dott lények jobb hazafiak, inkább égnek a' honért, mint sok igazi tör
zsökös magyar népek ! 

A' nyáron diétánk lesz itt, legalább minden felöl ezt várják, és 
az előkészületek erre mutatnak. Nem lenne-e kegyednek kedve ezen. 
érdekes időszakban meg látogatni kis bérezés honunkat ? Itt is lelne 
tán kegyed némi élvezetet — mi sem maradtunk egészen hátra 'a 
világból. Igaz, hogy hangászatunk, színészetünk még gyenge lábon állnak^ 
's kivált az előbbi még gyér kedvelökre talál, de idővel tán ennek is 
szebb kort reménylhetni. Festészetre nézve is tétettek már elölépések, Bethlen 
Ferencz, Szathmárival együtt Athenaeumot állit föl szobrászat és festészet* 
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gyarapítására. De, ha tökélyes művészi szemléket nem is találna kegyed 
itt, lehetnének tán más kedvtelései, szép tájaink' meg utazása, 's a' t. 's 
•egy jó tett' érzete, miszerint örömöt okozna azoknak, kik régen nem 
láták kegyedet, — Egy régi ösmerösse kegyednek meg hagyá 'hogy 
meg irjam tiszteletét — Pákei Titi, Gál Miklosné. Nekem nagyon jó 
barátném, egy utczában szemben lakunk, 's keveset tehetünk egymás 
hire nélkül. Sokszor beszélünk vele kegyedről, 's leveleit nagy rátartás
sal közöltem vele, 's már azóta még azt is követeli, hogy megmutassam 
mit irok én is kegyednek. Beszélte hogy lánykorában sokat társalgott 
kegyeddel, 's hogy [betoldva] kegyed vévé őt rá, minden könyvnek 
élőbeszédét is meg olvasni — gondolám, — rám is szól a' 
leczke«; 's azóta már én is ügyelek az előszóra, mit azelőtt inkább 
•csak el forgattam. 

Olvastam Paget János' »Hungary and Transilvania« czimü 
munkáját, 's ez engem nagyon érdekelt; valóban bámulatos, hogy az 
•angolok eddig olly keveset tudtak rólunk, 's úgy látszik e' könyv 
világositá föl őket inkább ránk nézve. És, az.igazat meg vallva, én 
Paget' müvéből sokat tudtam meg honunkról, mit azelőtt nem is 
..gyaniték, hogy létez! Szégyen, de nem tehetek róla, hogy eddig kezembe 
nem akadt egyetlen körülményes, részletes leírása is honunknak, 
nemzetünknek, mit nem idegen irt volna! Miss Pardoe' müvét még 
nem ösmerem. Meg vagyok győződve, hogy annak igen jónak kell lenni, 
mert ez angol hölgyről nagyon sok dicséretest hallottam. 

Anyám tiszteli kegyedet. Már meg szünök fecsegésemmel, nehogy 
sokat beszélve igen keveset mondjak. Éljen boldogul, édes Bátyám, 's 
tartsa meg barátságában 

V. 

tisztelő húgát 
Malom Louiset. 

Kolozsvár 2j4. 1841 
Édes kedves Bátyám! 

Egész Kolozsvár aggodalmok közt van kegyedre nézve, 's ezek 
között képzelheti kegyed, én nem legkevésbé, mert olly különös hírek 
szárnyalnak szét, mellyek teljeséggel nem nyugtathatók. De a melyeknek 
mégis egész hitelt nem adhatni, mert, a hírlapok semmit sem monda
nak, mi a' közhírt igazolná s még ez az egy vigasztal, hogy ha olly 
jeles férfinak, mint kegyed baja történt volna, a' hírlapok bizonynyal 
megemlítenék. De telyesebb meg nyugtatásomra egy kérelemmel folya
modom kegyedhez — könyörgök egy kis levélkében bár két szót 
irni, mellyékből bizonyossá lehessek a'felől, hogy kegyed él és egész
séges. 

G Wass Györgyné is, mint hallom, nagy aggodalmokban van 
kegyedért. 

Bocsánatot sürgetős követelésemért, de a' nyomasztó bizontalanság 
«rre készteti 

kegyednek ; . tisztelő húgát 
Malom Louiset. 
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VI. 
Kolozsvár. 22/4. 1841. 

Ezer höszönet, kedves Bátyám, hogy kérésemre legott meg nyug-
tata élete 's jólléte felöl, mondhatom mindig is nyugtalan lettem volna, 
még kegyed tulajdon kéziratát nem láthatandám. 

Édes Bátyám, azon kis gúnyt' mit levele' végén olly csintalanul be 
csu[s]ztatott, miszerint két ösmerönöjét tisztelve, »azegész aggódó Kolozs
várit« tiszteié, telyeséggel [igy!] nem hagyom vitatlanul, mert mondásomban 
semmit sem nagyzolek; Kegyedért nem csak Budapest tud aggódni, 
hanem itt is tudják méltányolni, 's bárha személyesen kevesen ősmerik, 
élénk részvéttel, vannak sorsa iránt; 's úgy tehát telyes igazam volt, 
's igazságom mellett harczolok! — Lám kegyednek ezen kis kalandja 
nagyon érdekes; valóban, mint Kegyed' esetében, még életében tapasz
talnia mennyien siratandják egykor, nem csak mulatságos. 

Nem csal a' közmondás: Minden roszban egy kis jó : Az életnek 
sulyosb csapásinál látszik ki az igaz részvét, akkor erednek meg a' 
vigasztalásnak olly forrásai, miknek létezését nem is gyanítok. De, 
hála hogy Kegyed most csapást sem érzett, hanem szenvedés nélkül 
örülhete a' rokon érzetüeknek. — Pákei Titivel, (ki kegyedet tiszteli) 
közölvén kegyed' leveléből az örvendetes tudósítást, ő víg szeszélyre 
fakadva, monda: »írd meg Döbrenteinek már, hogy valljon nem járt úgy, 
mint azon angol mesterember, ki bizonyos napra igére munkáját be
végezni, ha csak addig meg nem hal, 's a' ki szabott időre nem készítvén 
el azt, gyászhirét olvasá a' hírlapban, mert fillentett — hátha D. is választ 
ígért valakinek — 's fillentett?1 »Te mondád!« viszonzám az írás 
szavai szerint, 's meg igérém, hogy meg írom — már ha Titi egy 
kicsit impertinens, nem tehetek róla; ő vénebb 's okosabb, mint én, 's 
én parancsolatára hiven meg iram, mi véleménye. — 

Rendkívüli nagy őrömmel olvasám Kegyed becses leveléből, hogy 
nyáron szándékozik Erdélybe jőni; mi mind itt leszünk, sőt még Kolozs
várból sem megyünk ki mostanság. 

De kegyed nem hagyja telyes bizonyossággal reménylenünk jöve
telét, azt mondja; ha javasoltatik Borszékre mennie! Egész életemben 
sok nyomorúságot okozott nekem az a' Ha szó! Higyje el, édes Bácsi
kám, engem annyi szerencse ért volna, már, ha az a' Ha nem lett volna! 
Egyik el vett volna, ha tiz évvel fiatalabb leende, a' másik: ha 
nem tudom hány ezer forintja lett volna, a harmadik ha már házas nem 
lett volna. Egyik nagyon szeretende, ha körülményei engedek, a' másik, 
ha nem lennék hihetőleg válogatós, sőt még volt ollyan eset is, hogy 
fö akadály a' volt, hogy Isten nem teremte csupa asszonyi állatnak, 
vagy legalább, hogy könyvet vagy néha tollat látva kezemben, azt 
hiszik az egyikből valamit érteni, vagy a' másikkal — óh egek! tán 
gondolatot le mázolni is tudok. Át láthatni tehát ezekből, mi rósz 
joslatú, mi ellenes hangzású rám nézve azon kis szó, 's mint ohajthat-

1 S ezért kelt holt hire ? [M. L. kereszt alatti jegyzete. R. D.] 
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náiruazt be tiltani, mint egyik diétánk' alkalmával tilalmas lön az is 
szó, — De, csak gondolják is meg az orvosok amott a Duna' mellé
kén ! A csuznak, vagy köszvénynek okvetlen szükséges a' Borszéki 
Lobogó; 's ki kis honunkba jön, annak ex officio is egésségessé kell 
lennie, ezen magyar »Highland«i tiszta lég életet hosszabbít, 's kedvet 
dérit. Csakugyan Kegyed igen sokat is munkál, -s elszórodásrax van 
szüksége, elszóródást pedig leginkább utazás adhat, utazni pedig Erdély
ben kell, mert Erdély, úgy látszik, híresedni kezd, gyakrabban jönnek 
már idegenek is ide. Most is egy Americai [igy!] van itt, egy 
angol; a' napokban találkoztam 's beszéltem vele, nagyon tetszik neki 
vidékünk. Soha sem beszéltem volt angollal, americaival még kevesbbé, 
's hogy ezt most tehetem, szinte szájot táték örömömben; épen egy 
székelyes beszédű barátnémnal valék, de nem mondta: »Jöszte, komé, 
láss csudát!« pedig rám nézve igazán csuda volt. Hátha még ki utaznám, 
mennyi bámulni valót lelnék akkor! Igazán bámulni valót; mert azt 
hiszem, minden leirás csak hiányos képet ad. 

Most Byron müveit olvasom. Mi gyönyörűek beszélyei, mi nagy
szerűek eszméi 's néha mégis olly nyájosak; az embernek lelkébe hatva, 
néha csodálkozik az ember termeszetességöken, 's hogy, hogy ez nem 
ötlött előbb [betoldva] (tulajdon) eszébe ? Szeretem egy egy költői müvet 
előbb rögtön át olvasni, hogy a' dolog' velejét meg értsem, 's másod
szor késlelve maradozni fölötte, hogy szebb egyes helyeit egészen föl
fogni legyek képes. így teendek: Byronnal is. Childe Haroldjában 
emlékemben föl jegyzem mit Göröghonról 's Rómáról ir, és más darab
jaiban sok más szépet, 's ezt mind újra' meg újra olvasandom el. 

A' múlt héten egy östve gr. Wass Györgynénél valánk házi 
zenében. A' grófnő monda, hogy ök is kaptak Kegyedtől tudósítást, 's 
hogy már ő is meg van nyugodva 's hogy Kegyed igéri hogy le jön, 
de régen igéri 2 ej ! ej! ha az a ha itt is kedvetlen, 's még arra is ki 
terjed hogy örömömet szét rontsa, nem csak szerencsémet! Az az hogy 
még az is kérdés ha szerencse-e [betoldva] (mit igy hívnak) ? 
Honnan vették azt, édes Bátyám, hogy azt mondják szerencse ért egy 
lányt, ha férjhez megy ? Én azt hiszem, némely szerencséktől jobb az 
embernek el futni! 

A' Kegyed említette Lászlónét nem ösmerem; hanem tudok itt 
egy Lászlónét, 's ha ő az, meg izenem neki Kegyed izenetét. 

Isten kegyeddel, kedves Bátyám. Anyám tiszteli Kegyedet, 's egy 
két csúzos nyilalással többet kivan Kegyednek, hogy emlékeztesse Erdélybe 
jövetelére. — Én pedig azt kívánom, hogy egész becsülettel jusson 
eszébe, magától, ígérete, — 's néha egy kicsit gondoljon 

tisztelő húgára 
Malom Louisera. 

1 E szót Döbrentey irónnal aláhúzta. R. D. 
2 Még sem jön [M. L. kereszt alatti betoldása. R. D.] 
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Czim: 
ä 

Monsieur • 
Monsieur Gabriel de Döbrentei 

ä 
par Pesth Bude 

(A Gabriel de Döbrentei szavak jó vastagon aláhúzottak, 
erre vonatkozik Malom Lujzának a bori tó oldalra irt e megjegyzése:) 

A' czímre azt a tenyeres talpas vonalot Anyám kúzta [igy!] 
[Utána M. L. anyja Írásával:] Hát osztán? 

A levél boríték lapján két bélyegző nyomás: Clausenburg 23 
Apr 841 és Ofen 27 Apr. — 

(Pecsét; füzérek között irott, >L« betű, felette ötágú korona). 

VII. 
Kedves Bátyám ! Kolozsvárit 20[5. 1841. 

»Bizon csakugyan sokat irkál az az Erdélyi svábból lett magyar 
lány; tehetné hogy egy kicsit meg megszűnnék;« fogja Kegyed gon
dolni, midőn újra kapja levelemet; 's majd egész jóságos béketürését 
egybe gyűjtve, 's nagyot sóhajtva, föl bontandja azt, 's látni fogja 
mi sokat merényi valóban szegény gyámoltalan lány, mert im' nem 
csak levelével, hanem más iratokkal is alkalmatlankodik. Újra egy 
kérelemmel folyamodom Kegyedhez; Ide zárva küldöm Bulwer »Aram 
Ödön« é [törülve: nek] fordításom [törülve at] nak egy kis részét 
mutatványul Kegyednek, 's alázatosan kérem azt át pillantani, mikor 
egyéb dolgai engedendik, 's Ítéletét közölni velem; úgy gondolom, ezen 
magány beszéd az egésznek egyik legbajosb része, 's ha ez nem javit-
hatlan, tán a' többiről lehet valamit reményleni. Már ha egyszer meg 
irtam, szeretném ha jó 's használható lenne. Meg vagyok győződve, 
hogy senki sem fogja őszintébben meg mondani az igazat, mint Kegyed; 
's hogy jól meg pirongasson, ha valamit hibázok várom nyíltságától 's 
barátságától. — 

Épen a napokban olvasám el, nagy gyönyörrel, Miss Párdoe' 
»The city of the Magyar« czimü müvét, mellyben bizonyos »M. de 
Döbrentei« sokszor van említve mint »amiable antiquarian«, our good 
friend,« 's a' t. szóval, valahányszor elő fordul neve 's ez pedig gyak
ran történik — mind annyiszor méltó dicséretekre fakad az angol hölgy' 
mélyen értő magosult elméje. Könyvében engem leginkább azon helyek 
vonzottak, mellyekben vagy természet' jeleneteit festi; vagy saját 
eltérő elmélkedéseibe merül; igen szép mit a' Gyermekóvó intézetről is 
mond. Aztán bámulnom kellett tudományos műveltségét, helyes fölfogá
sát, 's a' fáradhatlan szorgalmat, mellyel látszik hogy müvét irá. Vajon 
nem fog-e Miss Párdoe egykor Erdélybe is jőni? Itt is sok nevezetes
séget találna; 's most az angolok mint látszik, figyelni kezdenek bőveb
ben kis honunkra; Szathmári — ki most itt van — angoloktól meg 
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bízatott, festené le Erdélynek számos szép tájait, 's küldje a' rajzokat 
Angliába, hói [igy!] aztán metszésben jövendenék ki. 

Bizonyos e -már hogy Kegyed a' nyáron le jő hozzánk ? Az orvo
sok nemde Borszéket javasiák ? — Mi mindig Kolozsvárit leszünk, még 
Dézsre sem megyünk ki; 's noha kevesen lesznek itt, azt hiszem jól fog 
telni időm, kevesek' körében még jobban találom magamat; s ha nálunk 
távol van az aristocratia, szinte nyereség, mert meg kell vallanuk, hogy 
Nagyjaink, keveseket kivéve, körükben inkább feszességet, mint nyájos 
társalgást inkább egy kis jóforma neveletlenséget, mint értelmi élvezetet 
éreztetnek. Sajnos, de többire [igy!] igy van; azonban közöttők is vannak 
eszes, kedves lények. Munkám szünetlen van, 's igy meg élek, mert dol
gozni szeretem, [igy!] ámbár, mint Anyám épen tegnap nagy épületesen 
beszélé, soha dologtalanabb gyermek nem volt mint én, csak tanulni 
szerettem mindig akkor is. 

Anyámtol meg kérdeném most mit izén Kegyednek, de épen most 
van nála egy leánykori máig is hü Adonisa — egy pseudo — Socrates — 
(fajdalom! hiában sohajtoz szegény) engem pedig sürget az alkalom, tehát 
hamar végzem levelemet, Kegyednek boldogságot kívánva, 's egyszersmind 
kérve, hogy készüljön hamar Erdélybe jőni, még pedig úgy, hogy Kolozs
várit legalább néhány hónapot múlasson, mert ennek rendkivül örvendene 

Kegyednek 
Még is van időm tisztelő húga 

kegyedre gondolkozni' Malom Louise. 

E levélhez mellékelte írónőnk — mint a hogy levele első részéből 
kitetszik Bulwer »Aram Ödön« czimü regényéből azt a részt, a melyet 
Döbrenteinek megbirálás czéljából küldött. 

. A mutatványt Döbrentei, bár jegyzéseket is tett benne — a 
mennyiben a kifogásoltakat aláhúzta — nem küldte vissza s így a levelek 
közt maradt s most módunkban van a soha meg nem jelent fordításból 
egy részletet láthatni. 

A bemutatott részlet a regény negyedik fejezete s így kezdődik: 

IV. CZIKKELY. 

Egy magányos' magány beszéde, 's lelkülete. — Félbeszakasztás. 

Or let my lamp at midnight hour 

stb. 
Milton . . II Penseroso. 

Midőn Aram a' szép Madelinet szekerébe föl segité — midőn édes 
hangjára figyelt — midőn szelíd szemeinek hálás kitételét meg jegyzé 
— midőn tündér kezének gyönge, de meleg szorítását érzé, mellét azon 
szerelmet előző kétes gyönyör-érzet izgatá, legelőször vadon 's magányos 
életében. Lester oily őszinte nyíltsággal nyujtá kezét, mellynek a' tudós 
nem tuda ellent állani. 
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»Ne legyünk idegenek, Aram úr« monda melegséggel, »saját 
körömén kívül ritkán hajhászok társaságot, de a' kegyedénél gyönyört 

. úgy mint tudományt lelnék. Törjük meg a' jeget merészen 's egyszerre. 
Jöjjön holnap hozzám ebédre, majd östve énekelni fog Ellinor.« 

A' mentség elhalt Aram' ajkain. Egy második tekintet Madelinere 
le gyözé azt, mi tartózkodásából marada: el fogadá a' hívást, 's szive' 
öntudatlan fölindulásával kelle megjegyeznie, mint szikrázának Madeline* 
szemei, midőn ezt tévé. 

El szórt nézettel, mellén egybe font karokkal merenge a' szekér 
után, mig azt a' völgy' fordulata látásától el kapa. Ekkor, álmodozásai
ból föl riadva, a' házba tért, 's az ajtót gondosan betevé, 's be zárva, 
lassú léptekkel az emelkedett szobához ment föl, mellyel, csillagvizsgálati 
szemléit jobban éldelhetése végett, magányos lakát ékité. 

Már éjj volt. Körüle az egek, az évszak' 's az óra' nyájas de 
fönnseges csöndjében terültek el; a' csillagok ünnepélyes világában fürösztek 
a légkört; 's fölül — körül — 

»A' szent idő, csöndesen, mint apácza, 
Lehtelen imában volt.c 

Az éjj' kimondhatlan mély nyugalmát szemléié, 's a' beadott elmél
kedéseket éldelé. 

»Titokíeljes fények« monda magában: »világok fölötte világok 
— véghetlenek — számithatlanok. Tündöklő daczolói a' nyugalomnak 
's változásnak szünetlenül parányi halandóságunk-tengere fölött henge
redve, mig, mint hullám a' hullám után, kicsiny életünket el rongál
juk 's a' fekete örvénybe süllyedünk; — lehet-e titeket nézni, ki mért 
rendetöket, változhatlan forgástokat ügyelni, 's nem érezni, hogy mi 
valóban egy mindent dúló, ellentálhatatlan végzetnek legszegényebb báb
jai vagyunk ? Lássunk-e a' teremtésen át minden csodát előre kirendelt 
sorsát betölteni — körforgásából ki nem vándorolva — szakaiban 
nem változva — 's csakugyan képzeljük, hogy nyomorult kérelmünkre, 
a' Főrendező visszatartandja a' hullámokat, mellyeket láthatlan forrá
saikból külde ? Gondoljuk-e, hogy imáink a' történet' fonalával össze 
szőtt Ítéletet elfordíthatnák ? Sorsunk' parányi részét változtatva, milliók 
sorsa változnék! A szem el hagyja-e a lánczot, 's az mégis töretlen 
maradjon ? El, tehát kétes panaszainkkal, vak kérelmeinkkel. Mindennek 
céljához kell sietni; legyen legbölcsebb az, ki hátra egy lépési sem • 
tekint. Létünk' szinei születésünk előtt határozva voltak, — bánátink 
's bűneink, — millió életidőknél hátrább, midőn ezen szürke földet más 
nemek népesítek, igen! mielőtt parányai jelen alapjának egyetlen rétegét 
alakiták, az Örökkévaló 's a' világegyetem' mindent látó Szabályozója, 
a' Sors; Istenünk, itt már születésünk' pillanatát 's pályánk' korlátait 
megállitá. Mi tehát a bün? — a' sors! Mi az élet? — Alávetés. 

1 Döbrentei aláhúzta e három szót. Könnyen érthető : miért ? 
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A másfél ívnyi kézirat — bár elég sok javítni valót rejteget, 
Üöbrenteinek alig tíz-tizenkét hibát jelző aláhúzását mutatja. 

így például: 
»A monstrari digito, kéje; a' győző bölcseség' dija; egy emel

kedett hiúság' susogási; nem léteztek egyedüli, magánfüggő szivének.« 
» . . . az utóbbi században nem ritka emberek, kik tudománynak 

szendtelődtek . . . 
»(A régi tudósok) jósszók között éltek, de azokat ki nem 

jelenték.« 
»Aram — — — bár sok városokat látogatott.« 
Döbrentey e mondatban »de buzgóbb testvérei' lámpáiba fűszeres 

olajt bőven kölcsönzött raktáraiból' — kifogásolta a — raktár szót. 
»Elmélkedéseiből — — — Aram most az ajtón hangos kopo-

gatás [igy!] át ébresztik fel — az óra tizenegyet halada még stb. . . . 

VIII. 
Kolozsvárt 6j9. 1841. 

Korán se' gondolja Kegyed, édes Bátyám, hogy magamba tudnám 
fojtani most rettentő haragomat; hogy ez úttal türelmesen hallgatni tud
nék — zsémbelnem kell, rémitőleg! Ej, ej, bácsikám! azért kellett 
Kegyednek Erdélybe jőnie, hogy engem, szegény fejemet, így megboszant-
son? Hogy bizton várt jövetelének ígért napjaiban minden szekérzörgés
nél, söt minden ajtónyílásnál régi jó barátom' érkezését lessem, 's végre 
is csak az öröm' »anticipandó« érzetével maradjak? Mig Kegyednek 
utósó, minden reményt egy csapással levágó levelét nem kapám, mindig 
reményltem, aztán búsultam, és végre mérgelődtem, 's boszszumat ki kell 
beszélnem! Szép vigasztalás, akkor meg láthatni Kegyedet, mikor Buda
pestre utazunk — mikor lesz az ? Nem készülök utazni — egy átal-
jában semmire se' készülök; mert valahányszor még valamire készültem, 
soha sem az történt meg. Engem a' történet kell hogy innen Erdélyből 
ki röpitsen, különben minden előkészületeim füstbe szoktak menni. 

Azonban, minden nagyszerű, Kegyedet, hiszem, nagyon ijesztő, 
haragom mellett, hiven teljesítem a' rámbizottakat. Méhes Hiradójának 
19dik számában már ki is jött Kegyed' beküldött czikkelye, 's még 
régebben küldött, Pap Gábornak szóló levelét még akkor mindjárt pos
tára tétetem. Méhest meg kérem, Kegyednek fel küldeni, ha valami 
levél vagy más írat várná itt. 

Mi az egész nyarat itt helyben tölténk, 's alkalmasint itt fogjuk 
tölteni az őszt is, telet is, tán három napot ki véve, melly alatt N. 
Apámat meg látogatandjuk Dézsen. Még tavaszkor használtuk volt hive-
sebb napokat Kolozsvár' környékének megösmerésére, és valóban annyi 
szép regényes tájat, olly sok érdekest lelénk itt közel, hogy bámulni 
lehet, miért nem híresebb vidékünk ? Még közöttünk is annyin vannak, 
kik nem is tudják mit birunk olly közel, vagy soknak nem is jár egyéb 
•érdek fejében, mint a' hydrafejü »Pletyka« ; mert hogy fővárosunkban is 
nagyon honos ez, tagadni nem lehet. Fájdalom! ez elvonó tárgyak szűke 
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mián létez, 's tán soha sem vala több szerencsém illyesminek kénytelen 
hallgatója lenni, mint épen e' nyáron. De, a' magányosb, vagy eszes ember-
rekkeli társalgás' órái aztán mindent ki pótolnak. Szathmári, fördöre 
utazva, egy rakás angol könyvet hagyott nálam, részint vallásosakat, 
mellyekböl sok angoloknak igen is túl feszült keresztényi szigorúságát 
vevém ki; mert noha nagyon pártolom az igaz vallásosság' eszméjét, 
7s főleg hit nélkül, azt tartom, meg sem élhet az ember, viszont nem 
tartom helyesnek, hogy vallásosságban túlzó legyen az ember. Most 
olvasom .»Pannoniá»-t, melyben Kegyednek magyar tűzzel irt »Huszár
dala« is van. Nekem a' német fordítás, úgy tetszik, bár szép, néhány 
helyt nagyon hűtlen, 's az eredeti velős értelem ez át [ált helyett] 
sokszor vagy el vész, vagy nagyon el facsarodik. Valóban csak »Sur
rogat« élvezet a' fordítás, kivált verseké; ezt inkább összehasonlításban 
látja az ember. — Igaz e, hogy Magyarországon ujj Conversationslexicon 
van munkálatban, 's többire eredeti czikkelyekböl álló ? Mindig örülök 
valahányszor tudományos könyv' kijövetéröl hallok, 's még inkább 
örvendenék, ha azokat sok uracsaink kezében láthatnám, 's foglalat
jukat fejőkbe alapítva (mert, entre nous sóit dit, aligha sokan nem érde
melnék, mit a' napokban egy elmés nö tervelt itt, tudniillik, hogy meg-
vendégelésökre szecskát és rázottat készíttet). A' tudatlanság és egy
szerűség igen is megbocsátható ott, hói jó lélek' minden jelei feledtetik 
a hiányt; de hói makacs elszántság, kerültet minden finomabb müvel-
tetést, hói mód volna, csak szívélyes akarat nincs okulni, ott nem tudom 
meg bocsátni a' szándokos müveletlenséget. 

Éljen boldogul, kedves Bátyám. Ha kegyednek jól használt a' 
fürdő, nagyon örvendem; de engedje meg hogy egy kicsit még hara-
gudjok Kegyedre csalódott várakozásomért. Levelem, azt hiszem, már 
Budán találandja Kegyedet. Anyám is nagy méregben van, 's izenete 
Kegyedhez hogy »ember teszen fogadást, eb a' ki megtartja«. 

Kegyednek 
ez úttal csak azért is 

duzzogó húga, Malom Louise. 

IX. 
• Kolozsvár 21/10. 1841. 

Kedves jó Bátyám ! 
Múlt postán akarék irni Kegyednek, 's jó angyalom sugá, hagy

nám el jövő postanapig, 's im tegnap jőve Kegyednek igen becses levele; 
már erre válaszolni, 's különben is megirni valóm annyi van, hogy 
csak győzze kegyed olvasni. Engem Írástól nem tartóztatnak el afféle 
hajtókás németek, — az még csak megjárná, ha Kegyedet csupán szép 
tisztek zavarták volna, de hogy káplárok miatt nem Írhatott nekem 
többet, az sajnosán fáj. 

Még nem szűnt meg kedvem veszekedni csalódott várakozásomért; 
már most gr. Wassnéra izentem hadat Kegyed' eltartóztatásaért. Ne is 
gondolja Kegyed, hogy egy kis »tzine mintyet« ne tartanék fenn magam-

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 15 
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ban; ez pedig addig fog tartani, míg Kegyed újra Erdélybe jö, 's úgy 
intézi, hogy engem is örvendeztessen látogatásával. Nem lesz olly bajos-
engem feltalálni, 's alkalmasint évek múlva is, mint leányt találand 
Kegyed, — oh! mert úgy megijedtem a szent házassági szövetségtől!. 
Egyszer szint' azon ponton valék, magamat örökre lekötelezni _ 's csupán 
Isten' jóltevö keze mentett ki a' végtelen bajba sodorni akaró örvényből,, 
mert engem egy olly szerencse ért volt! Győzelmes uram, mint Kegyed 
nevezi, olly makranczos, szeszélyes leende, mint egész nemünk egybe véve 
's a' mellett olly indulatos, hogy eddig tán nem élnék bánatomban — 
mert ha egy rendkívül jól türö csacsit akar Kegyed képzelni, úgy csak 
engem képzeljen; Jövőm kilátása akkor olly ijesztő vala, hogy azóta 
százszorta többre becsülöm a' szabadságot 's el sem vesztegetem egy 
könnyen; nem tudom mi szégyen lehet aggleányrtak maradni; inkább 
eltűrök egy gúnyos czimet, mint bizonyos szerencsétlenséget. Aztán, ha 
az ember szinte nagylelküleg áldozná is magát, indulatos embert nem 
is boldogíthat, 's illyet jobbitni — csak chimera, lehetetlen. — Tehát 
én hihetőleg Kolozsvárt leszek, ha Kegyed be jö. Lám, a' diétára le jönie 
most épen igen illő volna; legszebb alkalom. 

Kegyed tanítványának lenni nagy büszkeségem: 's fenn vagyok 
ám azzal, hogy versemnél a' Társalkodóban nevem a' Kegyedének 
protectiója alatt áll! Hogy Kegyed változtatásokat teve a' müvecskében,. 
igen szépen köszönöm; illy okos bácsikától csak jó nevén veheti az 
ember az igazítást és intést. Hm! szegény ó'-ket1 nem pártolja kegyed 
— Istenem, hogy .nem kapám meg a' Létseinek felséges kegyes fejede
lemhez egészen é-ben szerkesztett ép levelét! Ezt bezzeg egészen szere-
tendé Kegyed, mert ebben ezer e' létez! Szegény fejünk! hiszen, ha mi 
erdélyiékül legalább magyarhoni hírlapi nyelven nem szólunk, Kegyedék 
oda künn havasi medvéknek, 's Isten tudja miknek nem csúfolnak 
minket; azt hangoztatják, hogy haladni nem akarunk, hogy hegyeink 
között nem tudunk a világról, 's. a', t. 

A' napokban küldék kegyednek egy kis czédulát egy lengyel 
Major á[l]t'. Mos már bővebben irok róla; Ez egy azon szerencsétlen 
lengyek [így!] közüli [így!], kik a' revolutioban részt vettek, fogva 
voltak, 's jószágaikat még kézhez nem kaphatak. Házunknál meg. 
ösmerkedett, 's négy napi itt mulatása alatt gyakran volt nálunk; egy 
szép 's eszes fiatal grófnőbe bele szeretett, 's szinte párviadalra kelt egy 
esztelenül ellene mondott szóért. Budapesten senkije sem volt, 's néhány 
renddel Kegyedhez bátorkodtam öt utasítani. Úgy látszik, erossen érzi 
sorsát, 's minden arra czélzónál el érzékenyül, különben vidám szeszélyü 
's elmés szívélyes ember, csak nem tudja magát jól ki fejezni németben, 
sem francziában, 's néha ollyakat talál ki mondani, mik tán fedezve [?] 
jobban hangzanának, aztán engedelmet kér, hogy tisztábban nem beszél
het. Égni látszik benne a' patriotizmus; mazurt kezdek játszani a zon
gorán, 's ö fel pattant 's egész tűzzel tánczolni 's énekelni kezdett. Egyszer 
Teleky Blankával haboztunk [betoldva: volt], miként lehetne a' honfi-

1 Föl, fölött, fölöttébb, pör . . . stb. R. D. 
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ságot ábrázolni; már most tudom — egy lengyel leghelyesb jelképe. 
Ebbe valódi és tartós buzgalom van hona iránt. 

E napokban egy öreg angol úrral is ösmerkedém meg. Mr. 
Raphael meg tudá, hogy van itt egy némber, ki angolul beszél 's legott 
elvezetteté magát hozzánk. Igen kedves modorú tisztes ösz. Éneklém 
neki nemzeti dalait: »God save the king« »Rule Britannia« 's lelkesedve 
ö is énekelni kezdett. Byron lordnak tanuló társa 's barátja volt. Mint 
mondják örmény származású; jól tud örményül, 's Erdélyt már másod
szor utazza még kedvtelésből, 's tán az örmény nevelőintézetek javítása 
ügyében; sok pénzét erre szereti költeni. — Mindig örülök kedves 
Bátyám, valahányszor érdemes emberek' körében lehetek 's szeren
csém is van illy élvezetekben gyakran részesülhetni; jelesbjeink közül 
sokan látogatják, 's szinte minden nap, házunkat; főleg esténként 
soha magunkra nem vagyunk; aztán foly hangászat, vagy olvasás, vagy 
beszélgetés, 's a' t. Napomnak minden órája alkalmasint el is van fog
lalva, 's igy szeretem az életet. Tanulni mindig kívánok, 's most kevély 
vagyok, mert taníthatok is. Hruschoczy Mária minden reggel kilenczkor 
hozzám jő, 's a' mi keveset angolul tudok, részeltetem vele, 's valóban 
tanítva magam is tanulok. Aztán a geographiából nagyon ki jöttem, 's 
ezt is után tanulom, 's olaszul újra csak magamra. Mindenképpen 
qualificálni akarom magamat, pedig nem mindenki nézi azt helyeslő 
szemmel, — egykor ex-mátkámnak is az volt egy legnagyobb oka 
szemrehányásokat tenni, hogy mért igyekszem művelődni, mintha aztán 
minden házi dolognak okvetetlen el kellene maradnia, ha az ember 
magosbra is figyel. — 

Most rég nem jőve semmi költői inspiration!, 's azt erőszakosan 
előteremteni nem is igyekszem, mert valahányszor igazi lelkesedés nélkül 
irni próbáltam, mindig legroszabbúl ütött ki ; 's én azt tartom, hogy 
még imádkoznunk sem üdvös, hanemha midőn ihletünk gerjeszt rá> 
B. Kemény Zsigmonddal néha vitázunk e felett; ö azt állítja, néha aka
rattal is hevíthetjük fel képzelő tehetségünket; 's ezen elv szerint, ö éjsza
kákat ül fenn, fekete kávé ivással üzi el álmát 's úgy ir és költ. Legalább 
az egézsségre [így!] nézve nem tartom helyesnek. Még két pont felett 
nem tudunk megegyezni; ítéljen Kegyed, kinek van igaza ? Kemény 
azt mcndja, novellában unalmas, szükségtelen az erkölcsi tendencia, 
életbai pártolja, regényben gyűlöli a moralitást. Véleményem szerint 
pedi-5 olvasmányaink is visszahatni szokván életünkre, az erkölcsiséget 
óhajtanám mindenütt és mindenben el találni. Aztán én a napló irást 
jónak tartom, 's folytatom is mindig; ez magunkra gondolni tanit, 's 
idősb korunkban sok eltelt örömek 's bánatok változékony panorámája; 
egy részletesb visz-emlék. Erre azt mondja K, hogy a' mennyi naplókat 
mindet szeretné tűzbe vetni, mert hypochondriára vezetnek, vagy legalább 
is a legjobb gondolatokat rejtik el. Hat éve, hogy majd minden nap irom 
naplómat, még sem tapasztaltam, hogy igen komor vagy békétlen elmé-
jüvé tett volna: még tudok Budapesti Bácsikammal is veszekedni. Tudja-e 
Kegyed, hogy nekem egyik fö élvem: vitázni ? De csak tréfából, — 

15* 
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mihelyt valóm megy a' pör (puff! ez újra ömbörösx kitétel) legott 
inkább Siberiába futok, hogy sem szembe szálljak nyelvelni. Igen! még 
most is jut eszembe egy argumentum az ó'-k mellett. Kik beszélnek a 
legtöbb ö-vel ? Nemde a törzsökös legrégibb magyar székelyeink ? Bámu
lom, hogy Kegyed székely földén járta után is magyar országiaknak 
tulajdonítja az embörök, lölkem, föl, 's. a', t. kitételt. Csak azért is 
nyert pöröm lesz! 

Doctor Szilágyival még nem találkozám, de meg izenem neki 
Kegyed írottjait; majd ha találom, magam is elmondom. Ez az ember 
szünetlen panaszkodik, Kolozsvárt nem állhatja, 's alig lehet rá beszélni, 
hogy ne követeljen még olly sokat tőle 's legalább tűrje. 

Fordításomra megjegyzéseit mikor leszek szerencsés meg kaphatni ? Nem 
tudom, mit csináljak az egész munkával; két éve, hogy készen hever, 
s azt sem tudom, ki adható lesz-e — itt ahhoz értő uraink annyira elfog-
lalvák, hogy ekkora mü' átnézésével nem is merem terhelni. Szegény gyámol
talan leány vagyok — néha gondolom, ha valamellyik tudós ember 
belém szeretne, meg tenné az Aram' correcturáját; de sem egyiket, sem 
másikat nem teszik. Igen nagy köszönettel fogom venni a' helyre iga
zításokat, mellyeket Kegyed sinór mértékül adand fel küldött kis töre
dékemre. — 

Isten áldja, édes bácsikám, tűrje békével sok fecsegéseit 
tisztelő húgának 

Malom Louisenak. 

X. 
•"- ' ' T:_-'.::• :•'.-- ' : : . " • . : . . Kolozsvár. 15]2. 1842. 

[Döbrentey jegyzete:] Válaszoltam febr. 26d. 

Kedves jó Bátyám, 
Van egy bizonyos idő, mellyben a' harangok Rómába utaznak, 

's a' tornyokról kellemetlen csergetyüdorombolás hangzik le 's van 
hasonlolag a' keresztény emberiségnek egy időpontja, melly alatt esze 
el szokott utazni ég tudja hova, és akkor semmi szerfelett okosat nem 
várhatni tőle; én is tehát ezen bizonyos időszakot — a' farsangot — 
el hagynám telni, hogy eretnek létemre ugyan nem egy kis hamu ált, 
hanem jó adag alvás után észre térve, 's a' mi kis józan . eszméletem 
van, mind egybe szedve, irjak az én jó Budai Bácsikámnak, a' ki azt 
sem tudom, nem feledte-e még el, hogy én is a' világon vagyok ? De, a' 
farsangra vissza térve, meg kell jegyeznem, hogy ezen néhány hét alatt 
untatólag igen okosnak éreztem magamat — tudniillik ahoz képest, mint 
más farsangokon bolond vig valék; 's ennek tán nem az oka, hogy, egy 
téllel idősb levek, hanem átalánosan igen komoly volt mindenki. Ruháim 
készítésekor néha philosophisáláson kapám magam rajta, aztán haragudtam, 
miért nem semmiskednek többet körülem, 's miért van időm élet és 

1 Az «ömbörös» szót Döbrentey Gábor húzta alá irónnal. R. D. 
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világ feletti bölcselkedésekben merengeni. Már most, hogy böjt van, én 
is illőnek tartom a komolyabb dolgokkal foglalkodást. Egy nagy gyö
nyörein az országgyűlésen jelenlehetni, 's a' sok szép lelkes ékes beszé
deket hallhatni, 's aztán hazatértemkor mindent apróra -— á' mennyire 
csak értem — N. Apámnak, kit ezen dolgok nagyon érdekelnek, meg 
irni, szabadabban, mint újságban olvashatná. Ezen a' Kolozsvárt sokat 
pletykálnak, 's az ember, fájdalom ! [törülve: so] többnyire mindent meg 
is hall, 's igy tehát azt is tudom, hogy mondatott az, hogy mi ném
berek fenn a' galérián ketreczbe zárt ludak vagyunk; másoknak pedig 
fenn akadt az, hogy egyszer vagy kétszer rajzónnal jegyezgettem vala
mit ; de hála békés véralkatomnak, mind ezen mondások nem képesek 
más érzést gerjeszteni bennem, mint leg fennebb egy jóizű kaczajt. Hát 
aztán, tudja Bátyám, Kolozsvárit hói a' Tudós Társaság ? Csak kérem 
hódolat! Az a' mi házunk, hói estéket, ha ollyan épen jelenlevő kis 
körünk izlése, néha hangaszattal, néha olvasással vagy nem éppen Kanti 
bölcselkedésekkel halmozott beszélgetésekben töltünk 's ezért vagyunk 
mi Tudós Társaság! Én meg mondtam, hogy az elnökséget okvetlen 
magamnak követelem, nagyravágyó vagyok. 

A napokban váratlan örömöm vala, országgyűlésünk' egyik tag
jában Kegyednek barátjára ösmerhetni. Bálban valánk, az utolsóban, 's 
ott volt Biális Ferencz [törölve: is], Csik széki követ [betoldva: is]. 
Elöhozódott Borszék, 's ö azt monda, a' nyáron ott volt; töstént kér
dem, nem ösmerkedett-e meg Kegyeddel ott — »De hogy ne! hiszen 
levelezünk!« Már nem kellett egyéb, hogy a' következő »francaise« 
alatt, mellyben táncosom volt, mind Kegyedről beszéljünk, 's vagy két 
figurába belé [törölve: ne] sülyünk az elfoglaló tárgy miatt; lám hány 
mérföldnyire okoz Kegyed zavart, különben nem vigyázatlan 's jól be 
tanúit békés táncosok között! 

Nem szégyen-e az nekünk, édes Bácsikám, hogy országgyűlés van, 
's még egy lépés magyart sem tánczolánk ? Egyedül másik Csík széki 
Követ Mikó Mihályé a dicsőség, hogy a' királyi biztosnál egyszer magány
magyart járt. Én óhajtottam volna ez ügyben valamit előmozdítani, de 
szóm csak viszont szavakban lelt viszhangot, 's igen méltányoló helyeslést. 

Pestre feljutott-e már Szathmári Károlynak munkája: »Erdély 
képekben« ? Bár pártolnák sokan ez érdekes müvet, 's fizetnének elő; 
tizenkét fűzet fog ki jőni négy négy képpel, 's meg annyi leírásaival, 
egy egy fűzet 3 fi. pengőben vagy 2 fi. 40 xr. vagy 1 fi. 40 xr., a' 
millyen a' példány. Drága ugyan, de alig képzelhetni, mennyi költséggel 
's bajjal jár még nálunk az efféle vállalat. És mi kevés jö ki nálunk! 
Szintúgy szégyenleni kell, hogy fő városunk olly setét pontnak látszik 
a' felvilágosodás [betoldva: nak] közepette. — Most az ország gyűlés' 
tagjait veszi le Szathmári; szegény Farkas Sándort is le vette halála 
után, de nincs találva, mert nagyon el változott volt, 's életében soha 
nem hagyta magát le vétetni. — Farkas Sándornak Americai utazását 
meg akarám venni magamnak emlékül a' derék férfiura, de már nem 
kaphatám meg sehol; és szomorú, de jól tevő érzet volt [törülve: 
nekem] látnom azt, hogy munkáját mint becsülik halála után is, úgy 
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hogy mindenki bírni kívánja. Temetésén is majd az egész országgyűlés 
[törülve: el] jelen volt, és sirjánál Palffy János mondott egy szép 
beszédet. 

Hazánk most nagy reményei [így!] van Gubernátorunk, gr. Teleki 
Józsefre nézve; minden hazafi örömmel, 's egy jó jövő telyes varasában 
néz meg érkezése elébe. Nem sokat, vagy épen semmit nem értek 
politicához, de nekem úgy jö, hogy nagyon örvendjek, hogy Teleki jö 
hozzánk; nagy lelkéről világosodott elméjéről, tehetségéről annyit hallot
tam, hogy a' hon' előmenetelére 's művelődésére nézve csak 'a legrózsa-
színübb reményeket éldelhetem. Kegyed jól ismeri öt; már majd ha valami 
nagy ügyünk lesz, Kegyedet fogjuk meg kérni, hogy mint jó barátunk, 
érettünk szóljon egy jó szót, 's a' Gróf Kegyébe ajánljon minket. 

Meg van már állítva [így!] édes Bátyám, hogy Erdélyben is 
magyarul beszeljünk, ha ö felsége meg engedi. Ebben minden ember 
meg egyezett, csak a szász atyafiak voltak ellene, sőt még azt akarták 
volna, hogy hozzájok németesedjünk — minő gondolat! Ezért heves 
viták voltak az országgyűlési teremben; élénken folytak az ülések; 
's szebb is, mikor egy kicsit hevülnek, mint mikor igen szárazon pereg 
le egyik szó a másik után a' beszélők ajkairól. 

Már eleget zavartam egybe, nemde ? A' rendszeres sorozás nem 
legfőbb erényem, meg vallom; valahogy feszesnek jön nekem még leve
let is dictatori renddel írni, 's ha nem úgy irom gondolatimat, a mint 
jönek, feledem. — Anyám tiszteli Kegyedet. Én maradok jó Bácsi-
kámnak 

tisztelő húga, 
Malom Luiz. 

[U. i:] G. Gyulai Lajos az országgyűlésen egyszer keményen meg 
dolgozta a' szászokat. — 

Tegnap egy nagy örömet szerzének nekem — a Kegyed' képét 
[törülve: aján] küldék el nekem — az, Íróasztalom dísze leend. 

XI. 
Kolozsvárt 1013. 1842. 

[Döbrentei jegyzete:] Vettem tavaszhó 16d. 1842. 

Édes Kedves Bátyám, 
A' Kalendáriom azt mondja, hogy jövő héten Gábor napja, 's 

ha jól számolok, levelem épen e' napra érkezik Kegyedhez, 's ezért innen 
Erdélyből hangosan kiáltom fel Duna' partjaihoz, hogy éljen! éljen! 
éljen! Döbrentei Gábor; 's hozza Isten minél előbb jó egésségben 's 
boldog szivélyel [így!] ide körünkbe, hogy itt aztán annál lelkesebben 
kiáltozhassuk még az »éljen !«-t 

Kegyednek e' napokban kapott becses levelét igen nagy örömmel 
vettem; no hiszen, ha Kegyed, édes bácsikám, rósz kedvében illyeket 
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ir, csak áldani lehet szeszélyeit; ösmertem én férfiakat, kiknek legara
nyosabb kedvök sem volt fél olly nyájas; mindig is kérem teremtömet, 
csak az illy lényekkeli társalgástól őrizzen meg, pedig bizon nálunk 
még sok illyet kell eltűrnünk. — Kegyed engem titoknoknak akarna 
be tétetni? Ez nagy tisztesség és valóban eszembe juttatja, hogy miért 
nem [törölve: vehetne] viselhetném én el e' hivatalt, mint Pákei Titi 
egykor két évig folytatta a' falusi nótáriusság' tisztét ? Ha mint titok
noknak csak más kidolgozása után referálnom kell, e' nem nagy dolog, 
ha titkot kell tartani, nem vagyok lecsperdi, hogy mindent ki locsogjak 
ágy is. Azonban félek e' hálátlan emberfaj nem fogja tehetségeimet illő 
méltányolással szemügybe venni, 's nem leszek kormánytagja, nem leszek 
[törölve : Secretius] Secretarius (olv. unitárius [betoldva:] professori s-sel 
sch). Nagy köszönettel tartozom Kegyednek, hogy lelkes fö kormányzónk
nak emlité csekélységemet. 

Gr. Teleki jövetelében aligha nem a szászoknak lesz leg kevésb 
örömük; ök nem igen szeretik az egyenest, igazságost. —• Ámde én 
haragszom Kegyedre Regius nevében. A' Júdás címet hogyan adhatá 
Schreiber Simonnak, holott az nagy érdemű követét illette volna 
[betoldva:] meg1 leginkább ? Mit tehet róla Schreiber, ha öt az ég 
beszélő csőnek teremtette, melyen át másnak eszméi jó magyarsággal 
egybe szerkéz ve [így!] hangoznak ki ? 'S mondhatom, a' szász urak 
igen szépen olvasnak magyarul (mert nem beszélnek, hanem Írásból 
olvasnak): főleg Regius olly édesnyájas hangejtéssel fuvolázza ki, ezer
szer bocsánatot kérve, [betoldva: 's instálva], hogy önkény az, misze
rint velők bánnak, hogyha más becsületes ember kissé nyersen mondaná 
ki azt, tán az ajtón is ki vetnék. Ah, én az illy nyájasságot nem szere
tem ! Azonban a szászoknak csak politicai elvöket gyűlölöm; különben 
sok becsülni valót is találok jellemökben; müveltségök, munkásságuk 
nagy; néhány szász leány barátném van, kiket igen szeretek. [Ezek: 
kijavítva]. Ezen [betoldva: erényeik] azonban nem hozzák helyre, 
mit alattomosságok árt nekünk. A Comes bizonnyal ahhoz tartá 
magát, hogy uri dolog igérni, de parasztság meg adni, 's ezért 
meg akará mutatni a' magyarországi urnák, hogy egy erdélyi szász, 

uv tud lenni. 
Hogy Kegyed ezúttal [nem jön le törölve s helyette:] le jönne, 

legelőbb is feltevém magamban . . . . . . . midőn azt mondák, hogy 
Kegyednek bizonnyal jőnie kell. Be jó, hogy nem hittem! Most újra 
olly sajnosán csalódtam volna mint a nyáron. így csak képét nézem, 
de ez messziről olly duzzadt ábrázatot mutat, hogy szinte kedvem 
lenne megperelni, miért olly komor: azonban, ha közel nézi az ember, 
mosolygó. Ez Bécsben van lytographiroZva, aláírva: »Érdemeit becsülöi«, 
kik Kegyedet Borszéken látták, azt mondják, nincs igen jól találva; de 
a' kézirat mondhatom jól van találva [betoldva: az legalább hű], 
Anyám, azt mondja, irjam meg Kegyednek, hogy úgy van le véve, mint 
igazi magyar ember, »ebugatta kurta menté «-vei, — már én nem tehe-

1 Modoráért. [M. L. * alatti betoldása.] 
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tek róla, ha Anyám mindig illyeket mond. Ezen kép szegény Farkas: 
Sándor' hagyományából való. 

Szathmárinak meg mondom már, hogy szállítsa lejebb Erdély 
képeit, mert nekem is mind azt felelik: hogy igen, drágák. Igen ha mind 
bolond Samukat festene, akkor tán jobb keletök lenne. Az utcákon itt 
egy szegény bolond kalandoz, a' szemetet fel gyűjtve, hogy a' Szamos
ban csuka legyen belőle, 's egy kétgarrasost [így.'] előmutatva azt mondja r 
»Illyent adjanak!« 's ezt ö levette, 's gypsbe [betoldva: is] le Öntettette, 's 
nem győzik a' vevőket képekkel 's szobrokkal! Sőt, mint mondják, a 
serházokban " sorsjátékot űznek a' gypszes olaszok; egy sorsjegy Bolond 
Samu szobrocskájára két rósz krajczár; aztán ki játszódják Ferencz csá
szár szobrát is, arra egy sorsjegy négy krajczár; 's nem tudom melyik 
elhalt franczia ministerének (ez legdrágább) 5 krajczár. 

A »Kenyérmezei diadal« iránt meg vallom, indítványt sem merek 
[betoldva: most] tenni, mert számos példából tudom, hogy nálunk 
még az efféle viszhangra [így !] nem talál, 's üres erszényekkel csak jám
bor óhajtásokban léteznek a' nagy lelkű honfi tervek ; ki tudja, tán ha 
fel áll a museum, 's inkább forrongásban lesznek a' közjót czélzó érze
mények, tán készebbek leendenek valami szépre áldozni; 's nagyon 
kevélynek érzem magamat, ha én lennék képes vajmi efféle ügyet 
előmozdítani. 

Most mindenütt hazafiság, nemzetiség levén szőnyegen ('s mi jó, 
hogy legalább már beszélik!) a' napokban egy kis vitánk támada egy 
— kis kutya patriotizmusa felett. Erre pedig következő történetke adott 
alkalrriót: egy östve Pakei Titihoz menénk át-; jó öreg anyjának örömet 
akaránk csinálni, 's guitáromat át vitetem, hogy kis dalokat énekeljek. 
Titi ölébe, ki életében most hallá legelőbb éneket, meg állt velem szemben, 
's merőn arczomba nézve, ide 's tova hajtá fejét, bámulva, 's végre 
ugyanazon hangból, mellyböl dalolék, ordítani kezdett; képzelhetni már 
a' szép dűettot, 's a' mulatságot, mellyet okozott. »Lássuk« mondám 
»minő hazafi [törölve: érzéket] érzeteket táplál az a' kutya« 's egy 
magyar nemzeti dalt kezdek; erre hallgatva le feküdt az eb, de mihelyt 
valami olaszos trillákhoz fogék, fel pattant, 's »Wau—wau—wau!« 
ugatott 's tombolt. Én azt mondtam, nem jó hazafi, mert idegenszerű 
hangoknál mutatja ki tehetségét, a' többiek azt álliták, hogy érzeteinek 
élvezéseért hallgata a' honi dalokra 's mind két részről makacson mára-
dánk véleményünknél. Valljon, kinek volt igaza ? — Fontos élet
kérdés ! 

Felber Mária Pestről [törölve: el] vendégszerepeket ad nálunk, 
hangja nem szívhez szóló, de oskolája jó, 's játszani szerepekben, hói 
[így!] mély érzés nem kívántatik igen derék. — Én szeretem az ope
rákat. Ugyan mondja meg, édes bácsi, miért ellenzik sokan olly nagyon 
a' dalmüvek' előadását! Én részemről, csak magyarul adják, szintolly 
jó szível [így!] hallgatom épen annyiszor előadva, mint a' színdarabokat; 
és sok lefordított franczia, nem legilledelmesb színmüveknél örömestebb 
hallgatok egy jó operát. A' hangászat, ha nem czinczogás, minőt például, 
conservatoriumunk is néha igen fülsértöleg hallattat — lelkébe hat az 
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embernek, -'s azt szép ihletre költi; néha mintha olly szent dolgokat 
beszélne nekünk, minőket szavak soha sem mondhatnának ki; sőt szinte 
meg vagyok győződve arról, hogy rósz ember nem lehet, ki' a' han-
gászatot kedveli. Miért hogy sokan még is olly iszonyú ellenségei az 
operának ? 

Gábor napját üdvözlik még Anyám 's Pákei Titi. — Most 
készülök gyűlésbe menni, mert hazám' dolgai nagyon érdekelnek, mert — 

Honi magyar lány vagyok. Magyar föld az én hazám, 
Idegenen nem kapok, Magyar lak az én tanyám. 
Magyar nemzet kedvesem1) A' külföldnek becsület 
Magyar lég az elemem, De, hazámnak szeretet! 

Isten Kegyeddel, édes bácsikám, 
boldog életet óhajt Kegyednek tisztelő húga 

Luiz. 

XII. 
Kolozsvár, iff. 1842. 

Kedves Jó Bátyám! 
Én nagy bűnöm, én nagy bűnöm, hogy Kegyednek illy soká nerrr 

irék; de azt hiszem, én magam szenvedek legtöbbet ez át, e' szellemi 
társalgás egy magosb ihletű lélekkel nekem okozhat legtöbb gyönyört, 
tehát nincs mit mentenem magamat, hanem szenvednem hanyagságom 
következményeit. És aztán — mi haszna önhittségnek ? Az ember kissé 
rá tartaná magát, hogy onnan felülről is vagy egyszer válaszoljanak, 
de végre is csak át kell látni, hogy ott bizon egyéb dolgok is var* 
[törülve rés], még pedig fontosabb, 's kend, leányasszony, fiatalabb levén 
's ország dolgával nem bajlódván, csak irjon kétszer háromszor is (mert 
megengedték) mig el jövend a' szerencsés postanap, mellyen a' rend
szerént fájós pofájú postalegény e' szóval: Levél a' kisasszonynak! be 
toppan, 's kend fenn örömben látja, hogy biz' a' Budapestről való„ 
's a' hozónak különösen 's szépen meg köszöni e' levelet — mintha a' 
jámbor [törülve: nem tudva], készakarattal és saját hatalommal lenne oka 
a' lepetésnek! 

Most, hogy fővárosunkban olly nagy epochát élénk keresztül,, 
méltán várhatna [betoldva: Kegyed], tőlem valami érdekes tudósítást. 

Kormányozónk bejövetele alkalmával 's után valóban zajos életünk 
is volt itt; ünnepélyek egymást [törülve: beszélek] követék, minden figyelem 
csak a' fő tárgyat ügyeié, minden beszédtárgya ő volt; még utóbb, mint 
felületesen szemlélőknél szokott háztartására ment át a' kémlelő vizs
gálat, 's utóbb a' konyhába szállott, 's végre el hallgatott; azoknál pedig, 
kik a' dolgokat mélyebben szeretik méltányolni, kiirthatlan tiszteletet 
gyökerezett meg a' kormányozó iránt. Mondhatom, az ország gyűlésen 

1 Más most nincsen, de az esetre tevém a' versbe ha különben találna 
akadni. (M. L. * alatti jegyzete. 
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•elölülése alkalmával, bele szerettem! Illy, mindent rögtön át értő elmét, 
illy szelid 's mégis igazságos bánásmóddal egybekötve, szóval illy tisz
teletre gerjesztő magaviseletet csak képzelni tudtam eddig. — Mindennek 
szeretem meg adni, mi illő, és sok érdemes urakat ösmerek, de nekem 
úgy tetszik, hogy Kormányozónak, ha Császár lettem volna is, csak 
Telekyt tettem volna. Instellatiojakor b. Jósikánál fényes bál volt; 's a 
Császár születése napján gr. Telekynél magánál; nem is gondoltam, hogy 
ide is el hívjanak, mert nem valánk ösmeretesek, de a' b. Jósikáék 
listája szerint menvén a' hivás, mi is ott valánk; gr. Teleky Pálné 
aztán fel vitt minket az öreg grófnénak ajánlani, ki igen nyajosan 
fogada; 's kegyesen; de a' főkormányozó maga nem levén ott, nem 
•ajánltathatánk neki is, mit nagyon sajnálok. 

A' conservatorium egy zenét adott tiszteletére — mindenki tisz-
telkedett; az üdvözlő versek száma legio volt, 's nem állhattam hogy 
némelyikért ne haragudjam, illy rósz firkát hogy képes megengedni, 
hogy ki nyomtassák illy alkalomra! Én meg vagyok győződve felöle, 
hogy a' nagy urak egyik életunalma a' szertartásos alkalmi tisztelkedés; 
"'s fogadni mernék, hogy húsz üdvözlő vers közül ha egyet el olvasnak 
— sok. Ah! a' versről jút eszembe; Kegyed nem is tudja, minő maecenásra 
tettem szert — még pedig tudtom 's akaratomon kívül. Veress József — 
•egy fiatal költő itt — egy esmerősöm emlékkönyvében meg látta egy 
kis versemet, 's ki irva, fel küldötte Pestre, hogy ki nyomassa nevemmel, 
's hogy közli ö : 's nekem azután jelenti, midőn már el küldötte. Mond
hatom, haragudtam, 's nem is palástoltam előtte; egyenesen meg mondám, 
hogy hirem nélkül életemben valamit közölni, hiba; csak hogy azt ki nem 
kotyogám, hogy egészen más dolog, ha bácsim Döbrentei közöl valamit, mert ő 
már férfikorhoz ért, 's általánosan el ösmert tekintetű ember; 's még 
•ő is előbb meg kérdezte, helybe hagyom-e versem közlését ? És nemde, 
édes bácsikám, igázom volt tőle követelni, hogy vonja vissza a' kinyo-
tnatást, ha nem késő; mert csakugyan húsz és vagy két éves fiatal 
embertől pártoltatnom sem elősegitö, sem nagyon illő, főleg azok előtt, 
kik öt is, engem is ösmernek; még kétség támadhat az emberekben, 
hogy tán valami viszonyunk van. Egyébiránt, még sehol sem láttam 
versemet meg jelenve, 's reménylem, e' móddal nem jelenend meg, mert 
valóban látszott arczán, hogy megütődve bánja hirtelenkedését, midőn 
neheztelésem látja. 

Kolozsvár most újra csendbe merült; csak az ide, országgyűlés 
hirére tolongó idegen művészek, kereskedők élénkítik kevéssé; de azok 
sem soká mulatnak, mert át látják, hogy az országgyűlésnek nagyobb 
•a' hire, mint pénzbeli tehetsége. Pestről egy Hóra nevű festő van itt, 
igen jól fest; egy más Maraston nevű Daguerreotyppal portraitiroz. Aztán 
van itt újra egy szépen himzö, 's jelentem alázatosan hogy hozzá járok 
•oskolába, tehát oskola gyermek vagyok; lakása a' szász gyermekiskola, 
mellett van, 's játsziságból el hitettem nehányokkal, hogy oda járok 
tanulni, 's volt olly oktondi; hogy valóban el is hitte. — Most képeket, 
táj képeket varrok, 's meg határozám mind honi tárgyakat választani; 
például Déva, Hunyad várát, s a' t. 
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Nem is kérdem Kegyedet, jön-e az idén Erdélybe ? Mert ha igent 
is mond, félek úgy járok mint tavaly, ha csak a' fökormányozó nem 
lesz most a' hatalmas mágnes melly Kegyedet ide vonja. 

Már akárhogy, ha kegyedet láthatná, rendkívül örvendené 
tisztelő húga 

Malom Louise 

Közli: REXA Dpzső. 

MAGYAR ÍRÓK LEVELEI A BÉCSI CS. KIR. UDVARI 
KÖNYVTÁRBAN. 

v — Dr. Esztcgár Lászlótól. — 

(Második és befejező közlemény.) 

XI. 
(Kubinyi Péter levele.) 

Serenissime Caesareo-Regie Haereditarie Princeps, 
Domine, Domine Benignissime ! 

Pro arduis Reipublicae curis sudore madentem frontem mitibus in-
terdum exsiccare et exhilarare Uteris utile putatur non minus quam 
necessarium. Magnorum praecipue Virorum, quorum in numero Sereni-
tatem VESTRAM Caesareo-Regiam non immerito habet veneraturque 
universa Europa, esse sólet studiis oblectari Antiquitatis. Cui scopo cum 
Cimeliotheca Musei Nationalis Hungarici, benignissimo Serenissimi Cae-
sareo-Regii Archi Ducis Regni Hungáriáé Palatini indultu, mihi dedicata, 
quadamtenus respondere videatur, eandem sincera cum devotione Sereni-
tati VESTRAE Caesario-Regiae offerendi humillimam mihi sumsi faculta-
tem, etiam atque etiam orans ut Caesareo-Regia Serenitas VESTRA exile 
hocce opusculum pro non facto venerationis atque obsequii indicio acci-
pere non dedignetur, qui emorior. , 

Caesareo-Regiae Serenitatis VESTRAE 
humillimus servus 

Pesthini d. 6 Maji 1826. Petrus Kubinyi 
Ilme C. et R. A. Uttis Consiliarius. 

XII. 
(Csaplovics János levele.) 

Wien den 30 May 843. 
Ew. Hochgeboren 

haben mich mit den geehrten Zeilen von b. unendlich erfreut. Ich 
danke dafür auf das verbindlichste. 

Die Magyaromanen fahren in ihrem Delirium fort. Ihr schwerstes 
Geschütz verpflanzten sie ins Ausland und bombardieren uns von dort 


