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26. Ezer hatszáz után 
Nyolczvan kilencz folytán 
A mindszenthava tájban, 
Midőn gondolkodnám, 
Magam mint táplálnám, 
Tőm ezeket summában; 
És egy jó asszonyért, 
Ki mindezekhez ért, 
Iram egy kis czellámban. 

Vége. 

Author ad lectorem: 

Non mihi fért animus matronam carpere segnem, 
Pro vi da, sed rerum dicere, quae sit anus. 

Azon magyarul: 

Ez kis énekemben én nem azt akarám, 
Hogy a rósz gazdasszonyt, hol miben czirmolnám, 
Hanem azt akarám ebben kibeszélni, 
Ki a jó gazdasszony, hogy tudd megesmérni. 

Közli: BAROS GYULA, 

GUZMICS IZIDOR LEVELEI FARKAS JÓZSEFHEZ. 

(Második közlemény.) 

XV. 

Farkasnak Guzmics. 

Vettem leveledet — a' szívességnek özönében úszó levelet! — 
Olly nem nehéz volna tehát Győrből Pécsig az u t ! Ha madár volnék, 
Jóskám, s ha nem repülve is, mint az, de olly könnyed testtel, millyennel 
az lebeg a' lég' folyamán, csak ugyan sebes léptekkel hagynám magam 
után Győrnek bonczolt falait. De szekérben, mozdulatlan, mintegy lebilin
cselve ülni, *s igy több napokon által, nyughatatlan testemnek, 's vérem
nek, 's azért lelkemnek is tűrhetetlennek látszik. De te olly változandó 
tárgy okkal örvendesztetsz előre, mellyek a' leghosszabb utat is röviddé 
tudják tenni! Igaz, Baronyát már kétszer festette nékem a' Tud. Gyűj
temény, 's az utolsó festés kellemetesbbe tévé azt, mint az első; ugy 
kell hinnem, hogy a' természet még kellemetesbben fogja azt élőmbe 



ADATTÁR 199 

"hozni. De csak még is félek a' huzamos szekerezéstől: távol képzelem 
magamnak a' Baronyai szállásokat egymástól: te tehát közelítsd azokat 
-egymáshoz, hogy képzeletem csaljon-meg. Elfogadom tehát tett plánodat, 
.azzal a' csekély változtatással, hogy, ha lehet, István' ünnepét itt Pannó
nia' hegyén tartsuk veled együtt. Hiszen ez az ut Tihanytól neked semmi
ben sem fog kerülni, lovaidat nyugtassd az alatt Tihanyban, az ott lévő 
Administrator fog alkalmatosságot adni hegyünkig. Innen osztán útnak 
eredünk Tamás barátommal ki velem eggyütt Pécsről Bácsba szándékozik 
annyának, 's attyafiainak látogatásokra.1 Addig is, ha lehet, ird-meg 
jösz-e Szent Mártonig; vagy szándékod csak Tihanyig vagyon ? Mi István 
•után tüstént megindulunk Tihanyba; itt reád bízzuk magunkat, hogy 
vezess arra, merre szebb is lesz, kevesebb költségű is. Addig Isten veled. 

Pannónia' hegyén Maj 17kén 1823. 

Szegény Dér Győrött nyomorog, 's alig ha búcsút nem vesz ez 
árnyék világtól. Imádkozz érette. 

XVI. 

Kedves Jóskám ! 

Hadd kerülgessék egymást leveleink, sziveink bizonyosan annál 
íközelebb járnak egymáshoz; azoknak tévelygéseik nyílván tanúi ezek' 
állhatatosságoknak: nem tévelyegnének, ha színlett gondosságból Íratná
nak. — Igen is Jóskám, bár mi nagy unalmamra légyen csak egy napi 
utazás is, eltökéllém magamat a' Pécsi útra, egyedül a' te kedvedért. 
Ezt már egy a' te utolsódnál későbbi levelem elég nyilván megmonda 
teneked. A' te gondod lesz, barátom, hogy az utazást minél kevesbbé 
ainjam-meg: t. i. ha te István' ünnepére sz. Mártonba hajtatsz — ez 
azért is jó lesz, hogy tovább lehetünk eggyütt — ha az útban rövid 
statziokat teszünk — mert a hosszú veszteg ülés tűrhetetlen nekem; — 
ha nálunknál nagyobb uraktól, legalább finnyásoktól megmentesz, kiknek 
különösen terhes, hosszú, 's még is savatlan asztaloktól irtódzom. Tovább 
pedig Pécsnél menni semmi szándékom, semmi kedvem; hanem ha egy 
szomszéd faluba, jó barátodhoz kívánsz vezetni. Különben nálatok két 
;napnál többet tölteni nem fogok ; nem tölthetek: September' 8kára Sopron' 
vármegyébe vár testvérem. Szálai utunkból semmi sem lesz, mert a' ki 
nélkül épen nem akarok oda menni, nem jöhet. Ugy is elég lesz Tónát ^ - ^ 
Baronát egyhúzomban megjárni. — Kazinczyval folytatott levelezésem*''^ ' 
csupa religionariává vált; már két levele tömve e' tárggyal; kár, hogw" #+h 
ezzel a' szép lelkű férfiúval a; Pataki ref. collegium időnek-előtte meg-; ^A 
utáltotta a' theologiát; kétség kívül abban az időben még a' Pesti' 
Vniverzitás is hasonló benyomást fogott volna tenni a' hason lelkű"••s» jwl^" 
ifjúban. 0 azonban szép vallásos érzésű embert mutat magában. Szegény 

1 Kovács Tamás József, később pannonhalmi főapát, akkor a keleti 
nyelvek tanára Pannonhalmán. 

'£*/ 
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Pap Istv. Prédikátort, ugy hallom, a' Superintendentzia Pestre czitalta 
sz. szék vagy zsinat elébe! szép szabadság — a' papiroson! — 
Ez az oka, hogy Ideáját nem bántottam; és az, hogy Kovács Prof-
megelőzött.1 Most többet nem fecsegek, hogy maradjon útra való is~ 
Elvárlok, 's csókollak 

Izidorod. 
Pannónia' hegyén Jul. 6. 1823. 

U. I. Egy jó barátunk a' Kanoniát, másik a' Koporsót várja.. 
Értem Horvát Endrét, és Dér Engelbertet. Imádkozz mind a' kettőért. 

Unokád eránt mind eddig nem tettem szót. Ha el jösz, István 
ünnepén magad szóllhatsz Farkas bátyáddal, most is ő a' Director.2 

Még nem pecsétlém e' levelet, hogy a' tiédet veszem. Barádságod 
felmúl mindent. István-napra elvárlok tehát. Horvát Urat tisztelem. Végh 
Bazil igen derék ifjú; 3 ugy hiszem, ha ki fogja Regens Apát úrtól kérni,, 
elviheti. Én már Ballai Valérnek, igen derék tanítványomnak megígér
tem, hogy velem viszem. Annál jobb, hogy ketten lesznek: ők talán 
tovább akarnak Pécsett mulatni, mint én; 's azért együtt mikor akar
nak, visszajöhetnek. Te engem Tihanyig vissza késérsz, úgy e ? Horvát 
Ur lovairól otthon gondolkodjék; nálunk a' kedves vendégnek lova 
is kedves. 

XVII. 

Pannon' hegről Sept. 18. 1823. 
Jóskájának Izidor 

Istentől minden jókat. 

Siklóson kezdted, 's Pécsett végzetted leveledet örömmel olvastam,, 
annál nagyobbal, hogy pajkos kérésemnek olly nagy alkalmatlanságod
dal is engedtél. — Batináról, minden intésed nélkül is fogtalak volna, 
tudósítni, ha oda ugy érkezhettünk volna, mint óhajtánk; de különben 
történt. Ezt hogy megérthessd, ime további utunknak folyamotja; mellyet 
uti-könyvemben mennél rövidebben annál homályosbban jegyezve találok : 

Aug. 29kén, nagy nehezen válván el tőled, olly szándékkal foly
tattuk délesti utunkat, hogy még az nap Batinára érjünk, mennél koráb
ban ált akarván tetetni magunkat a' Dunán. Mentünk mi az előttünk 
jól hosszan elnyúlt hegyeknek; 6 óra tájban megkapattunk egy faluban, 
és jó reménységgel tovább indultunk; már a' hegyek alatt mentünk,, 
hogy kezdett setétedni; Tamás bizott, hogy csak a' hegyen kell ált 
törtetnünk, 's egyenesen Batinára bukkanunk; de már igen elsetétedett -T 

1 Kovács Mátyás, egri egyházmegyei pap, pesti egyetemi tanár mun
kája, mely Pap Ideájával foglalkozik : >Barátságos értekezés a vallási egyesülés 
ideájának szerzőjével«. Pest, 1823. 

a Farkas Vincze György (1784—1849) 1823-ban a pápai gimnázium igaz
gatója volt. 

3 Végh is nyilván pécsi fiú volt. 
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az óra nyolcz volt, 's mi még is csak a' hegy alatt léptettünk, szeren
csénkre mellettünk egy canalis volt mindehol, ugy hogy az útból ki 
nem térhettünk. Most már örömest megakadtunk volna, akármi csárdába,, 
minthogy fő feltételünk volt setétben nem utazni. 'S im egy csárda, 
közel, mint utób tudtuk-meg Darázshoz. Itt megszállánk; és Isten segít
ségével lenyugodtunk. Más nap már 4*/a órakor kocsin voltunk, és 
Batinára 7kor értünk; a' Duna partján jó egy órát várakoztunk; innen 
pedig Bezdánban felestekeltünk. N. Milititsen ebédeltünk; innen a' sok 
szállás között estvéli 6 órára Bajmokba értünk, Tamásunk öccséhez; ez a' 
fáradhatatlan fiatal plébános az egész plébániát igen jó ízléssel rendelte-el;: 
kertje ebben a' pusztában paradicsom gyanánt tűnt szemembe; mely 
bátor csak két három esztendős, már is igen kellemetes. Innen Tamás 
tisztességes öreg annyával, ki vévén elérkezése hirét kedves fijának, már 
más délre a legforróbb nap alatt nem gondolván agg és beteges nap
jaival, Szabadkából itt termett Bajmokon, hétfőn reggel Szabadkába 
utazott; hová követtem én is öccsével September 2kán. Itt hasztalan 
javalták Újvidéket, Szegedet; én el voltam tökélve tovább egy toppot 
sem menni. Ugyan azért September 3kán vissza fordítánk rudunkat; 's 
ebédet Bajmokon evén az estvét Madarason töltöttük. Ezt az utat Girck 
kedvéért tettük,1 ki megértvén e' tájon létünket, Nehibával együtt Baj-
mokra rándult, de minthogy ott nem kapott bennünk, útját tovább foly
tatta. Csak ugyan még Madarason kaptuk őket; és az estvét igen vigan 
tölténk vélek. Innen utunkat Kalocsának vevénk; hol hamarjában meg
tekintvén az Érseki várt, a' seminariumot és templomot; Paksnak men
tünk, minekutána a' Duna hátán két óráig lebegnénk. Innen Fej ér várnak, 
's haza. És így, barátom, mi már Sept. 6kán hegyünkén voltunk, 's> 
azzal az erős fogadással fekvénk-le, hogy ez volt az utolsó utazásunk. 
Ezt nagyából most; folytában többet fogok utunkról irni. — Öcsédről 
irtam Farkas bátyádnak, de ő a' nélkül hogy felelt volna, Budára ment,, 
hogy kezéből a rheumát kiferedje. Jöjjön öcséd Isten nevében, october 
végével, minthogy addig már semmi bizonyost nem írhatok ; majd csak 
jut neki valami; Farkas Farkasról el nem feledkezik. — T. Burgits cottáji 
már munkában vannak, de most még nem küldhetem. Öleld szeretettel 
nevemben a' Pécsi jókat. Szegény Horvát barátunk! melly híjában 
sietett! De bocsásson-meg: nyughatatlan szer a' barát, ha fészkén kívül 
van. — Ballai Valért köszöntöm, !s izenem, hogy a' kötésre annak 
idejében honn legyen. — Én Sept. 21-kén indulok Bátyámhoz, 's vagy 
két hetet nála töltök. A: Mélt. Püspök itt, ordinal; e' levelet emberére 
bízom. Csókol Tamás, és a' többi tisztel. Nem Elek' disznait, hanem a' 
mesteréit hajtottak-el. 

1 Girck György, akkor kalocsai theológiai tanár, később pécsi püspök,. 
Guzmicsnak Pesten iskolatársa volt. 



202 ADATTÁR 

XVIII. 
Barátom, Jóska! 

»Lám magyar is csalhat, nem okosság annak is hinni« mond ezt 
Horvátnak, mond neki, és tépd-meg, — nem-tépd-kí bajuszát, hogy olly 
csúfosan csalt-meg. Vagy talán trucczolni akart, s azt bosszulni-meg, a' 
mit mi Pécsett cselekedtünk; 's a' mit nem cselekednünk tovább nem 
lehetett ? Most bánom, hogy vagy csak házánál is voltam. Mint sze
rethetne az bennünk annyira, a' mennyire mondja, a' ki fél órányira 
lévén tőlünk bennünk látni nem akar ? Vagy csak ugyan neheztel ? 
•Ugy azt is, hogy neheztel, jöt volna fel megmondani, hogy megkérlel
hettük volna. De hiszen levelében már nem neheztelt. No várj ! ha én 
a Pécsi TETyóN1 leszek is, ha megyek feléje! — De még az a' 
te öcséd is legény ám! A' hozzám szólló levelet Ravazdon leteszi, 's 
hű bele Balázs neki megy Győrnek, mintha ott már a' kapunál várná 
a' victualis conditio! A' mi több még te is fi vagy ám a' Világon! 
hányszor mondtam, hogy nem bizonyos, ha Farkas bátyád ott marad e 
Győrött. Te neki Győrré írsz, 's ő már régen ált úszta a' Balatont. No 
már mit tegyen az ember veletek ? Azvonban most az egyszer jól sült-el 
a' puska, és a' legényt nyakon ragadta a' victualis conditio. Épen ma 
vettem az uj Directornak Barta Imrének 2 levelét, melly betű szerint e' 
képen következik: »A' Pécsi legénynek már van victualis conditioja, 
csak a' kár, hogy szállást nem ád a' gazda; de még is jobb valami 
bizonyos, szállást fogadhat. A' conditio egy Hupka nevezetű üvegesnél 
van, két gyermek, mind a' kettő eminens, csak az Instructor jó legyen!« 
Elég e ? Hiszen szállást talán olcsót fogadhat. 'S egy Pécsi Professornak, 
Gavallérnak micsoda 20—30 forint. Hogy a' Primás a' Jesuiták eránt 
szorgoskodik, hallottuk; 's hogy már 12 ifjat le is küldött Galli-
ciába. Felicibus avibus! De attól sem félni nem kell, sem azt remélni, 
hogy a' megholtak feltámadjanak. Paintner hallom esztendőnként pengő
ben 300at szánt a' szent czélra. Hodegus egy egész Jesuitát fog szülni. 
— Drétának rút vétke nálunk hallatlan; 's talán nem igaz, 's vajha 
ne legyen. Mi vissza jövet nála nem voltunk : söt Kis asszony napján 
már fészkünkben ültünk. Azolta én September 22kitől October l ikéig 
rokonimnak körökben pihentem. Visszatértemben azt haliam, hogy Dréta 

rosszul van, iam (itt két szó olvashatatlan); de most 
ismét jobban van. No nem irok most többet. Horvát barátunkat azzal 
bosszantom, hogy nem köszöntöm ; de csókold-meg helyettem, ugy pedig, 
hogy fájjon is neki. Tisztelem, csókolom az ismeretes jó barátinkat, ezt 
teszi Tamás is. Téged pedig csókollak a Te 

Izidorod. 
Pannónia' sz. hegyén Oct. 31 . 1823. 

Ugy! az óra vánkust ki küldi ? Kinek adjam ? 

1 A Tettye nevű fennsík Pécs fölött. 
a Barta Imre József (1779—1847.) 1823 — 24, gimn. igazg. Győrött. 
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XIX. 

Édes barátom, Jóska! 

Schweiger Posonyi könyváros nálunk indulóban hozzátok, illik, 
hogy adósságomat lefizessem. Öcséd, kiről azt iram, hogy kalaposnál 
van, ott nincs: alig irtani t. i. 's már vettem a Director' levelét, hogy 
kalapos' fija 's ugy tetszik lánya is csupa németek, 's igy öcséd vélek 
nem fogott boldogulhatni; onnan tehát Kálóczy Úrhoz tétetett által, 
hol azt tartom jobb helye is vagyon. Egy kevese megütköztem azon, 
hogy te Vurdára, Horvát Számtartó Ur pedig a Directorra bizta az ifjú 
gondviselését; ez is az is adta neki a pénzt, attól tartottam, ne talán 
szakállodra költsön, de az ifjú elég egyenes szívű volt a Directornak 
megmondani, hogy Vurdától kapott pénzt. Igen szeretem, hogy az uj 
Directort leveleddel megtaláltad. — Édes Jóskám! minekutána egyszer 
az ember valaminek neki bolondul, azt tovább is folytatja: Én Theokritet 
kezdtem fordítani ez előtt mint egy 5 esztendővel; elkezdtem, 's letettem; 
ismét elővettem, úgy hogy már csak tisztázni kell. Húsvétra elkészítem, 
és nyomtatás alá küldöm. Trattner bizonyos akar lenni, ha el kél e ? én 
a' lármás 's ' vesződtséges praenumeratzio' útját nem kedvellem: sub-
scribenseket keresek tehát előre ; 's ugy hiszem, hogy barátaim' segítsé
gek által találok annyit, mennyit Trattner kíván. Téged is meghívlak 
tehát, hogy boldog körödben szerezz illyeneket. Theokrit Eidülliai vagy 
tíz annyit tesznek epigrammataival együtt mint Virgil' eklogai; 's azok 
ezeknél természetesen szebbek; 's Theokrit az volt Virgiliusnak pásztori 
költeményeiben, mi Homér volt Aeneiszében. Az ára 2 forint lesz váltó
ban ; de a' pénzt csak a' munkának általadásával kívánom. Hogy pedig 
Húsvétkor Trattner bele kaphasson, a' subscribenseknek ha nem neveiket 
is, legalább számokat ird meg még a' böjtön. Ugyan akkor felelj e' 
kérdésemre is: Nincsen e, vagy nem lenne e egy valóban értelmes gaz
dának helye a' ti Seminariumtoknak jószágán ? Semmi titkom előtted: 
Testvérem már 22 esztendős Tiszt, most kasznár, Szécsenyi Gróf 
jószágán. Az öreg Ferencznek halálával Pál kapta el Ivánt, hol bátyám 
vagyon. Az ifjú Gróf ifjú Inspectort vitt be jószágaiba, kinek a' régibb 
•gazdák természetesen nem tetszenek. Mind eddig azonban Bátyám külö
nös kedvezést tapasztalt mind a' Gróf mind az Inspector részéről. Csak 
•ez idén tapasztalja az utolsónak izetlenségét, 's idegenkedését, ezt bátyám 
arra magyarázza, hogy az Inspector örömest látná, ha ő búcsút venne 
hivataljától. A' dolgot velem közlötte, 's a' környülállások aggódását 
igazolják. Hivatalt ő a' mi jószágainkon is találna, de én, még lehet, 
atyámfrját magunkhoz ajánlani nem fogom; okait ennek könnyen fel
találod. A' ti Seminariumtok jószágain, mint magatok mondátok, becsü
letesen élhetnek a tisztek, 's még pensiora is számot tarthatnak. Ha 
tehát látsz nyilast, és tehetsz valamit, ird-meg. Még ugyan nem tudom, 
ha bátyámnak volna e oly messze kedve, minthogy egy kis nemes 
jószága magának is van Szoporon anyánkról, és felesége után is vár 
ugyan ott. De azt tartom, ő ezt vagy eladhatná, 's helyette Pécs 
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körül vehetne mást, vagy arendaba adhatná. Te azért lépést még ne 
tégy, hanem ha nyilast látsz, ird-meg nekem; addig bátyámnak is fogom 
gondolatját hallani. Valamint pedig lépést nem tesz, ugy titokban 
maradjon mind ez mások előtt; ne talán változván a' környülállások, 
bátyám megmaradni kívánjon; melly esetben tudod, melly szükséges a' 
hallgatás. — Élj édes Jóskám boldogul, 's ha Füredre szándékoznál a r 

nyáron, ird-meg, hogy én is mehessek; legyen az középhelyünk, hol 
egymást gyakrabban ölelhessük, minekutána a' hosszú ut nekem elvisel
hetetlen ; majd Pestről is fogok néhány jó embert oda szóllítni. Legjobb 
lenne Augustus közepén jönned, István után én is legkönnyebben 
mehetnék. 

Élj és szeressd a Te Izidorodat. 
Pannon' hegyén Marz. 3-kán 1824. 

Tisztelem csókolom a' Pécsi 's Baranyai jókat. Némethi urat külö
nösen kérem, ne haragudjék, hogy Keleti formulájit egyszerre hagytad 
olvasnunk; egyenes barátságos szíve, melly eléggé ismeretes volt előttünk 
előbb is, így tűnt ki egyszerre egész erejével. 

XX. 
Édes Jóskám! 

Theokrit készen áll nálam számatokra, csak legyen, ki elvigye. 
Ha tőletek jönne valaki e részre, kérlek, utasítsd hozzánk. Kalocsára 
igen jó alkalmatosságom esett: egy Peri fi, most Kanisai káplán, volt 
ithon látogatóba. Ez monda, hogy Girck kanoniára vagyon secundo loco 
candidálva. Bár reménységem nincs is, hogy elnyerje, örvendek bará
tomnak ; legalább egy lépés már van téve. Hát Te Jósi ? De a jó 
Némethi csakugyan előtted áll. Tudod e mit, Jósi, Te fris utgyőző 
legény vagy, István napjára rugaszkodj neki, s ugorj hozzánk, magaddal 
ragadván Némethi Urat, vagy ha ez nehezen lép, Burgitsot, vagy Vöröst.1 

Öcséd ugy is Győrött, tudom pedig, hogy örömest lemenne veled. Hiszen 
neked pénz útra nem kell; mit is költöttünk egész Pécsig? Veszprimben, 
punctum. 'S ha Tamás pilulát nem akart volna enni, ott sem kellett 
volna. Jó fogadósok ott a kanonokok. A kocsi bérnek pedig felét én 
magamra válalom, a másik felét társad kifizetheti. Én pedig ne gondold, 
hogy éretted teszem, nem bizony én, hanem öcsédért, s magamért. No, 
gondold reá magadat! 

Isten áldja meg azokat a pilulákot! Ebben a rossz Júliusban 
most másodszor kerülget a hideglelés (pedig a mi korunkban már nem 
szokott tréfálni) egyszer már a pilulák elűzték; másodszor pedig ma 
akarok bevenni. Azért van jó kedvem, előre örülök munkálódásának. 

Theokrit nehezen fog azoknak tetszeni, kiknek a vallási egyesülés 
tetszett. Nem tehetek róla; a csupa theologus misantropussá válhatik; a 

1 Úgy Némethy János, mint Vörös Mihály és Burgits István theologiai 
tanárok voltak Pécsett; a két első kanonok lett. 
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poézis ritkítja a vért. Meglátom, lesz e foganatja kérésemnek. Ha eljösz, 
visszakésérlek — Ravazdig. Addig élj boldogul. 

Csókol Izidorod. . 

Tisztel Tamás; s ő és én minden barátinkat, ismerőseinket. 
NB. Theokrit ára 2 for. lesz. 

XXI. ' 
Kedves Jósim! 

A nagy készületnek tehát otthon maradás lőn a vége. Egyik 
papol, a másik vendéget vár; végre eggyik is másik is Püspökjétől fél. 
Mi a ti püspöktöket nem láttuk. Halljuk hogy Gallyán van, 's azt is, 
hogy ide hozzánk készül ordinálni; de mi már Makkait hívtuk-meg.* 
•Girck tehát és Nehiba most, mint ezt irom, Pécs környékén vannak. 
Vajha levelem még ott kapja őket, "s juttassa eszekbe azt, mi a vén 
Farkasnak eszébe nehezen jut, hogy Pécsről Pannon hegyére rúgtassanak. 
Én egész vakaíziomat itthon töltöm, s várom Kazinczyt, ha titeket is 
várhatnálak, itthon ülésem édesb volna. Ha István napján itt lettél 
volna, lett volna mit nevetned; Wurda a legderekabb fi a társoságban, 
egész a szegezésig nevettetett bennünk több productiojival. Vidák csak 
jöjjön, ha ollyan ifjút hoz magával, a millyent leveled fest, lehet 
reménysége. Nálunk csak maga commendalhatja magát az ifjú; minden 
commendatio hasztalan, bár azt maga vegye s adja is az Apát ur. 
Testvéred tudtomra nem ugy tanult, mint annak kell, a ki Benedictinus 
kivan lenni. Intsd-meg, hogy, ha szándéka mellett megmaradni, s azt 
elérni akarja, szorgalmatosabban forgassa a könyvet. Moralitás és 
tudomány, tudomány és moralitás: a kettő elválaszthatatlanul kívántatik. 
— Vég Uram ugyan önkedvéből ment-ki, de senki sem sajnálja; egyéb 
vétkeit nem hallottam; igen a panaszt gyakran, hogy lusta. Pedig a 
lusta ész, ha legjobb volna is, haszonvehetetlen. Horvát barátunk tehát 
nagy gyerek, midőn neheztelést gondol részünkről; ezt még akkor sem 
kellene gondolnia, ha a gyermeket sajnálnánk; nem Horvát vétke a 
Vég vétke; idegen vétekben pedig hogy részt vett volna, sem tudjuk, 
sem gondoljuk. 0 jöttében kikerült bennünk; ugy hiszem mentében is 
ki fog, minthogy a küldötteket Polgár Lászlóra Ravaszdi Plébánosra 
foizta. Én is tehát Theokritet erre bizom. Vész 22 példányt. 20at adj 
el; kettő a tiéd barátságból, eggyet adj a kettőből, a kinek tetszik. 
Az ára két forint váltóban. Kuítsár már megdicsérte; én néki a követ
kezendő epigrammokat írtam köszönetül. 

1. Pista csak érettet szeret, éretlent kivet: így hát 
Érettet nem fog Pista harapni soha. 

2. Még csak Pista valál, éretlen gyermek, ha ekkor 
Ölne meg a dajkád, Pista megérni fogál ? 

3. Önkényesnek hivád hangmérséklésemet István, 
Önkényül mondod, nem tudod adni okát. 

1 Makkay Antal veszprémi püspök volt. 
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Közöld ezeket azokkal, kik Kultsárt olvassák. — Most Vallásr 
Eggyesülest irok ellenekbe az Idea szerzőjének, és Szikszainak.1 Szerezzd-meg 
ezeket, ha meg nincsenek, hogy értsd. 

Ha jöttök lesztek. Csókollak 
Aug. 28. 1824. Guzmics. 

Tisztelem az ismerősöket. Tamás bucsut ment járni Czelbe. 

XXII. 
Pannon halmán Oct. 19d. 1824. 

Édes Barátom! 

Hiszem, hogy Theokritet megkaptad, s reméllem, el is adtad. 
Horvát Úr sem menet, sem visszajövet nem mutatta magát Sz. Márton
ban. Én a hozzád küldendőket Ravazdra, mit el nem kerülhetett, rendelem. 
Czéduláját vettem, 's elhiszem, hogy beteg volt, és sajnálkodtam rajta. 
Izenetét is vettem a candidatus által, hogy az iskola elején bizonyosait 
meg fog bennünk látogatni. Hozza Isten egészségben. Te nem jöhetnél, 
vele ? Míg ő Posonyba megy, eggyütt lehetnénk; de ugy intéznétek 
jöveteleteket, hogy csak Mindszent nap előtt estre érjetek ide (akkor 
végezzük exercitiumunkat). 

Theokritet végezvén két kálvinista könyvecskét vettem vizsgálat 
alá: a vallási eggyesülés Ideáját, melly tavai, és Szikszay Unióját, melly 
ez idén jött ki. Olvastad e őket. A vizsgálat már sajtó alatt van; de 
én félek, hogy a költséget meg nem győzöm, ha csak barátaim nem 
segítnek. Az illyen munkát örömest olvassuk, de nem örömest vesszük, 
hogy azt bírjuk. Pedig kiadása 400. forintban kerül. írtam Gircknek, 's 
ott bizom, hogy az Érsek több exemplárokat fog kívánni; irok hozzád 
(más hová nincs kihez) de bizzam e, hogy az öreg ur segítsen ? De ti,, 
a derék clerus, hiszem részetekről tesztek, a mit tehettek. Ird-meg 
tehát, mennyit küldjek ? November végével fogja csak a sajtót elhagyni. 
Pesten ha volna embered, kihez küldjem a te részedet, könnyű volna. 
Ha 400. exemplarnak eladását remélhetem, 1 forint lesz az ára ; azért 
szeretném előre tudni, Girck 's te mennyivel biztattok. Ezen munka 
után nyugodni fogok, vagy egy esztendeig; azután bele kapok, a mit e 
munka előszavában ígértem, ha Isten éltet, 's erőt ád hozzá. Theokrit 
kevésnek tetszik, ugy e ? Pedig már elkelt néhány példányon kívül. 
Tehát nyertem rajta; a nyereségből meghozattam magamnak Euripides 
legjobb kiadását; ennek ára 30 forint jó pénzben; 's még nincs itt 
mind. — Édes Jósim! én a Candidatusok examenjét akarva kerültem; 
ki, mert meg haliám, hogy Tatai 2 egy nem igen derék ifjút fog hozni. 

1 Szikszay Benjamin p.-makói ev. ref. lelkész műve: ,,A róm. kath. 
és prot. keresztyének között fennálló unió" 1824-ben, Szegeden jelent meg. 

3 Tatai János győri kanonok. 
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De a ti Ujatok nálam nélkül is bevétetett, jóllehet, mint haliám, nehe
zen : nem azért, hogy nem volna idevaló, hanem hogy sok volt az 
idevalóbb; ő miatta többet vettek be, mint meghatározva volt. 

Élj egészségben, 's vagy jöjj, vagy irj bizonyost. Csókollak 
Tisztelem, csókolom a jókat. G. Izidor 

XXIII. 
Pannon halmán 

Farkasnak Guzmics Nov. 25d. 1824. 
baráti idvezlését. 

Majd hogy kétségbe ejtettél, Jósim, leveled halasztásával; ugyan 
csak ma, melly napon azt irom, vettem a tiédet Theokrit árával eggyütt. 
Köszönöm ügyességedet, de azt épen nem szeretem, hogy, minekelőtte 
eladnád a könyveket, az egész summát megküldöd, 's így magad szű
kítésével viseled a barátság ügyét: én édes Jósim, ki igen szeretem, 
hogy barátim vannak, barátságokkal önhasznomra vissza élni nem 
akarok. Már megesett, de többszer ezt ne tedd. Miért nem küldéd 
vissza a megmaradt példányokat ? Theokrit, ha még annyi volna is, el 
fogna lassanként nálunk kelni. — Az Idea, és Unió * vizsgáitatása eddig 
talán kezednél van; minthogy a munka elkészült, leveled pedig elkésett;, 
használni akarván a Pesti vásárt, Eggenbergerhez küldém mind a hozzád, 
mind Girckhez, mind Barkóczyhoz 2 járandó példányokat, s ő felválalá elkül
déseket. Hozzád 30 példány ment, 's igy 20 és 40. közötti számmal. 
— Igen sajnálom Horvát Úr barátunkat, hogy utjai olly bajosok; de 
miért tart olly beteges kocsist? Az árát a Vizsgálatnak, reméllem meg
írta Eggenberger, 1 fi. 12 kr. váltóban. Ha talán a portó pénzedbe 
került, huzzad-le azt a bejövendő pénzből. 

Igen sajnálom pusztán hagyott káptalantokat; de mi hát ennek 
az oka ? Talán azt várják, hogy Te érjél-meg. Eressz hasat, Jósim,. 
hogy legyen hová üljék a veres öv, és kereszt. Miképen örülnék, ha 
Ti ketten (Te 's Girck) igy lepnétek meg bennünk Pesten! — Meichel-
beck 3 kánonoknál, ugy tetszik, nem valánk vizitben. Hát a báttya, az 
ország úttal vetekedő öreg, él e még ? 

Kellert Priorrá a pluralitás votorum tette; de ezt ugy kell érteni,, 
hogy a candidatusok ki voltak véve, az az: az apáturizandók. — A 
volt Siklósi derék Quardiannok avangementján igen örülünk; Tamás 
annál inkább, hogy drusszája; tiszteld őtet nevünkben. — Kazinczyt 
hozzánk jönni processusa, valamint az előtt sürgetni látszott, ugy utóbb 
gátolta; de azt irja, hogy aligha Janiariusban nem kell néki Pestre 
jönnie, 's akkor felrándul hozzánk. Melly drága kincs volna nekem vele 
csak egyszer is találkoznom, ezzel a megbecsülhetetlen ősz litteratorral^ 
kit valamint munkáji tiszteltettek velem mindenkor, ugy levelei, mellyek 

1 T. i. Pap István és Szikszai műveinek vízsgáltatása. 
2 Barkóczy László br. miskolczi plébános, később egri kanonok, majd 

1837-ben székesfehérvári püspök; f 1847. 
3 Meichlbeck György pécsi kanonok, f 1834. okt. 31. 
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tele a barátságnak, szeretetnek érzetivei, szerettetnek! Mint reszketek 
életéért, ha levele késni talál ? 's épen most vagyok abban az időben; 
már két holnapja, hogy nem irt; pedig ritkán múlik egy holnap a nélkül. — 
Tudod e, hogy a vén Kulcsár megházasodott ? Újságban nem hirdette; 
de ugy van; 's már derék járó kelő beszéllő gyermeke van; ugy mondják. 

Édes Jósim, körülöttünk nem jó világ vagyon: igen sok éjjeli 
rablások történnek; 's a rablók jól ruházott gavallérok: többnyire 
plébánosokat látogatnak-meg. Kirablották a többi között a mi Szécsenyi 
• Christophunkat, Tényei Administratort: elvévén fejér ruháját, óráját, 
kaputját, asztal terítőjit, s kendőjit, csizmájit, pénzét: oly kémélléssel 
még is, hogy a jelesebbik közzüllök elbúcsúzván kezét megcsókolná, 's 
megkövetné. Jóllehet pedig több illyen esetek történnek is, a vármegye 
fülét sem billenti; mintha GyŐrvármegye volna a latorságnak menedéke! 

Hogy Fejér György általköltözött Pestre, tudod az Újságból: 
nem tudja az ember sajnálja e, nehezteljen e reá! valóban szerencsétlen 
ember, és többnyire önvétke miatt. Kár egy illyen Férfiúért! — Egyéb 
újságot nem tudok. Egészségünkre nézve ugy vagyunk, mint voltunk, 
most jól, majd nem jól; de hogy bajunknak főbb oka a szüntelen egy 
formaság, onnan mondhatom, hogy ha kirándulunk, egykét napra tart 
könnyülésünk. De igy van a töredékeny, vége felé haladó halandó: 
gyengít a természet, hogy könnyű legyen az utolsó csapás. Áldjuk a 
Gondviselésnek szent, szelíd kezét, 's tegyünk a meddig 's mit tehetünk. 

Csókollak 

Öcséd megtalált levelével, s azt irá, mit neked; én irtam az uj 
Directornak; 's bizonyos vagyok benne, hogy tett, a mit tehetett; 's 
-hogy öcséd Győrött el nem vész. 

XXIV. 

Isten jó nap, édes Jósim! 

Van e pénz ? eladtad e már a küldött nyomtatványokat ? Vagy 
talán itt is megcsalt Eggenberger ? Ládd édes Jósim, én erre az emberre 
100. példányt bízattam Treibig által még a tavali Erzsébet vásár alkal
mával, hogy azokat Miskolczra, Pécsre, Kalocsára szállítaná által; egész 
készséggel ajánlotta szolgálatját. Az alatt Januáríusban és Februáriusban 
kapom B. Barkóczy és Girck levelét, hogy még egy fiját sem látták 
.könyveimnek. így hát, bizonyosan te sem vetted még a neked szánta
kat. Mennyi bajt, mennyi kárt okozott nekem ez a német sógor! Most 
tettem rendelést, hogy Eggenbergertől Trattner Correctora Kispert vegye 
által, 's eressze útnak. De már későn lesz ugy e ? Olvasták már Pécsett 
is nemde? Ezt onnan gyanítom, hogy Eggerbergernek is adtam 50. 
példányt eladás végett; 's azt tartom, a homo mercurialis előbb ezeket 
akarta eladni, minthogy belőlök nyeresége van és nektek csak azután 
küldeni, mikor az 3véi már nálatok is olvastatnak. — Ha megkapod a 
50. példányt, add el, a mit adhatsz p. 1. 12 kr. a többit vissza ne 
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küld, hanem osszd-ki tanítvanyid között. Ami pénz be jön, hozzd el 
magaddal akár ide, akár Pestre. 

T. Némethy Prof. Urat mind én mind Tamás tiszteljük, 's ha igaz 
a mit hallottunk, felette örvendünk, hogy t. i. a veres övet elkapta; 
viselje azt sok esztendőkig kedvére, egészségben. Te pedig siess utánna, 
hogy neked is örvendhessünk még. — Keller Kelemen nem csak Prior, 
-de harmadik candidátus is az apátságra; de minek irom ezt neked, ki 
tövében vagy az eféle Újságnak. Megyétek nálunk is elvesztett egy 
papot, de a kit talán nem is ismertetek, Tóth Farkast,1 ex Jesuitát; 
•megérdemli az említést, a magyar litteraturának megindulását neki is 
köszönhetjük. De ki magyar nem volt, abban az időben magyar, mikor 
a bugyogó felakasztatott, megégettetett? Be nagy gyermekek az embe
rek ! Most már ezek a magyarok mind bugyogót hordoznak. — Isten 
veled csókollak Pannonhalm. 1825. 15. Marc. Isszidór. 

Tamás tisztel; majd Jósef napján megemlékezünk rólad is. 

XXV. 

Pannon hegyén. April 23 d. 1825. 

Köszönöm Jóskám könyveim eránt mutatott barátságodat. — Az 
tij Püspöknek mindnyájan örvendnek, valamint Győrött, ugy nálunk is: 2 

mert nincs jobb a jó szomszédnál; valamint a zsidó ellenségének rossz 
-szomszédot kívánván, ugy hiszi, hogy neki legrosszabbat kivánt. De én 
-édes Jósim, míg a hozzám hasonlók között olly szíves részvevő bará
toknak örvendhetek, mint Te vagy, és Girck, és Szániszló, és Vurda, 
•és szerzetes társaimnak jó részek, addig nagyobbaknál alkalmatlankodni 
nem fogok. Én tisztelni fogom a derék, jó Püspököt, 's tőle csak azt 
kívánom, hogy ne bántson, sem engem, sem azt a testet, mellynek a 
végzés tagjává tőn. Te a Pesti eggyezésre emlékeztetsz ! Igen jól van: 
•de bezzeg nem okosan van a contrarius, hogy a 2 4 — 3 1 . van hatá
rozva a megjelenés ideje: majd egyik 28 a. a másik 29 d. sat. fog 
menni, és és ki fog Pesten három négy napig időzni, még mind össze
jövünk ? Egyiket foglalatossága, másikat erszényje stb. fogják hátráltatni. 
E mellett a Plébánosok, 's ne talán káplánok is, a vasárnapot nehezen 
mulathatják-el. Még van idő, hogy a hibát igazítsuk: légy Te Jósim 
•correspondens universalis, irj háromnak négynek, hogy ezek ismét szom
szédjaikkal közöljék. Én azt gondoltam, hogy a 25dik, vagy még előbb 
a 24dik Augustusi legjobb lesz rendelni, mint az összejövésnek napját: 
mert ez a hétnek közepére esik, három nap kinek kinek elég lesz az 
•oda utazásra, 's így a vissza utazásra is. Én ha jóval későbben lenne, 

1 Tóth Farkas, a rend eltörlése után mint pécsi egyházmegyei világi pap 
•egy ideig Pécsett tanárkodott, majd azután Budán. A benczések meghívására 
Sopronba ment, majd Pannonhalmára. Itt is halt meg 1825-ben. 

a Juranics Antal 1825-ben lett győri püspök; előbb pécsi kanonok volt. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 14 
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p. o, 30dikon, nehezen fognék, mehetni. A Professorok István napig min
denhol fognak végezni. Akármikorra rendeled azonban, nem bánom, 
csak bizonyos napot, egyet rendelj; mert én is azok között vagyok,, 
kik több napokat-Pesten tölteni nem akarnak. Ird-meg tehát a Depesche-
ket. Némethy Urnák igen örvendek. 'S annak, hogy Te derék barátid
dal hozzánk szándékozol, különösen Juranics irt a Fő Apát Urnák, 's-
azt irta, hogy gyakran fog nálunk alkalmatlankodni; mi ezt nagy sze
rencsénknek fogjuk tartani; 's reméljük, ha István napra instállaltatja 
magát, hogy ezen a magas ünnepen nálunk fog pontiflcalni, mit a meg
holt Herczeg is tett. Itt tehát tisztelhetitek őtet; külömben quid obstabitr 
Győrbe be rándulni. — Szerdahely * szerencséjének örülök; de vonako
dását dicsérem; én legalább el nem fogadnám: az uj ember ritkán ked
ves akármellyik megyében is. De ezt csak neked. Zdralits Urat tiszte
lem, éri Fülekit2 nem ismerem; de ismerik közttünk többen. Élj boldogul,, 
tisztel Tamás, és mindketten a jókat, téged pedig csókollak 

G. Izidor. 

XXVI. 

Édes Barátom, Jóska ! 
Egy tizedet leéltünk hát, miolta emberek vagyunk, 's bár sem 

keresztünk, sem sok pénzünk, még sem cserélnénk bizony mi a sémi-
nariumi táncczal, bár mit mondott légyen Polacsekünk. Aggódjék, a ki 
többet vár még, mi Jósi, te 's én, ugy hiszem, ott vagyunk, a hol 
lennünk kell, míg el nem hunyunk; Te legfőbb még egy nyugalmas-
parochiat vársz: 's ha aztán reád talál tekeredni a veres öv, vagy 
nyakadba akadni a kereszt, azt sem fogod bánni, ha bár nem épen» 
óhajtod is azt. Együtt létünk emléke szép érzéseket támaszt sziveinkben,, 
's ez az emlék annál édesb, minél rövidebb volt az együtt lét. Az a. 
Mátyási, mint neki tellett; 's mint tartá-meg előbbi kedvét, 's mulat
ságunk tárgyainak emlékezetét! Scheffer János hordájával mint maradt 
a régi, kár hogy még hegedűt is nem hozott. De Matyasovszky elma-
radtát sajnálom. Matits, a csendes hallgató, nem jól tett, másnak áldoz
ván a köz ebédet, de bocsánat értté a különben dereknek. Marcival Esz
tergámban jöttünk össze a várnál, ő még akkor ment Pestre; szeretném, 
ha még egyet kettőt talált volna ott; a legény kövér, piros; és jól kinőtt.. 

. Édes Jóskám, én azolta Szikszai harmadik Beszélgetésével foglala
toskodtam. Kész már a Felelet, csak tisztáznom kell. Szikszaihoz ez, 
utolsó irásom.; álmait nem fogom többé kergetni. Hány példányt küld
jek hozzád ? És Pesten kinél tetessem le, honnan osztán te Josefkor 
elvitessd ? Ezt ird-meg, mert Eggenbergerre, vagy akármi más könyv-

1 Szerdahelyi Antalt, pécsi volt titkárát magával akarta vinni Juranics. 
1827-ben Szerd. át is lépett a győri megyébe, hol püspöki szertartó és szent
széki jegyző, később kanonok s nagyprépost lett. 

8 Zdralics János praebendatus Pécsett, Füleky László szakadáshi plébános, 
volt ebben az évben. 
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kereskedőre nem bízom a máshová szántakat. Ha talán a Pesti Semi-
naríumba rendeled, ott tanuló ifjaitokhoz, ird-meg a nevét, kire bizatni 
akarod; de valakit utasits hozzá, tudván hogy a szegény Seminarista 
nem járhat ember után. 

Szerdahely, hallom búcsút vett Győrtől! okosan cselekedett, mint 
már ezelőtt irtam. — Horvát Endre barátunk eddig nagy kedvében van. 
Őt különösen ajánlta testvérje, a mi kedves gazdánk, Batsányink, kivel 
két izben volt szerencsém találkozni; egyszer nálunk a hegyen, másszor 
Endrénél; ekkor is feljött vacsorára, bátor nem akart, de tudta nélkül 
kocsit rendelénk le értté; azonban vacsora után nem tarthattuk; ugy 
tett, mint te, leszökött. Isten tartson, édes Jóskám, egészségben, jó kedv
ben, 's szeressd a téged szerető ölelő 

Guzmicsodat. 

Tisztelek minden Tisztelendőket igaz szivemből. Ezt teszi Tamás is 
mindnyájatok eránt. Emlékezzél fogadásodról. 

Sz. Márton előtti estvén 1825. 

XXVII. 
Jósim! 

Indítom munkámat Pesten által hozzátok 27. példányban; fogad
játok szívesen; az ára 30 papiros garas. Két példány a tiéd, ha egyi
ket a jó Veresnek adod, köszönni fogom. Hogy juthata eszetekbe csak 
gondolni is, hogy a zsidó mester röjtött szavakat kovácsoljon ! Kérdezzd 
csak a jó Némethyt, ha ez lehetséges e ? Már sokszor neveténk rajta. 
Más valami Kováts Tamás ott a kovácsoló.* Szenvei és Szálai meg 
mind annyi költött név, maga röjtözik alattok a derék Kisfaludy Káról; 
Miért ? Majd ha csókolhatlak hegyünkön, elmondom; nevetni fogsz a 
furcsa gondolaton. Te nekem Báts szerzőjét nevezed, ha jól emlékezem 
a Kaurma csinálóban; de én, szégyenemre meg kell vallanom, Bátsról 
magáról sem tudok semmit is, mint a mit szemeimmel láttam, megjár
ván annak bő termésű vidékeit. Kérlek utasíts bele, hadd tudjak örülni 
ama jó szívű Bácskai magyar tollának. Sok a dolog Isten veletek. 

Pannónián 1826. Mártz. 12. d. * 
Izidor. 

XXVIII. 
Édes Jóskám! 

Ejts egy könnyet egy derék barátunk emlékének. Scheffer, a derék, 
víg Scheffer, nem vidítja már többé gyülekezetünket. Utat szegett előt
tünk a jobb hazába. Mintegy két hete, hogy földbe tették. Tudod e hol ? 
Ha még nem haliad, lehetetlen elgondolnod, és ha Scheffernek életében 

1 T. i. nem Kováts Tamás benczés, a keleti nyelvek tanára, hanem Kováts 
Tamás, a Hasznos Mulatságok segédszerkesztője. 
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jövendölted volna, alig ha egy arezcsapást nem kaptál volna értté. 
Bécsben! A magyar ficzkó Bécsbe ment halni, kínosan halni, 's nyugodni! 
Halljad esetét: a Gr. Somogyi família kedvellé a mi jó kedvű bará
tunkat ; most Bécsből lekülde üveges hintaját, és tátosait, hogy ha kedve 
volna Scheffernek, ülne fel, és ragadtatná magát Bécsbe. Scheffer, mondják, 
mintegy előre érzé vesztét; 's felülni vonakodott, de az uradalmi tiszt, 
a látnivágyót reávette, 's ment. Az útban lovai megijedtek, 's tánczol-
tak, Scheffer még inkább megijedt, 's ugrott. Az üveges hintó nyitva álló 
fiókján úgy ugrott-ki, hogy mind a két lábát eltörte. Bécsben a Grófi 
ház mindent elkövetett érette; de az orvosi resultatum az volt, hogy 
lábai vágassanak-el. Lábait elveszte, de életét meg még sem tartá. 
Elhunyt! Nyugodjék a jókkal. 

Scheffer János emléke. 

Kár vala ám néked, jó Jancsim, Bécsbe cikornyás 
Hintóban, 's Phaeton ménéin űznöd utat. 

Elvesze, mely sokakat vidított, életed ottan, 
És ott már idegen, 's nem haza földje takar ! 

Dér, Scheffer kezet fogtak már. Fogunk e mi még e földön egy
másnak kezet adni ? Ha illy bizonytalan esetek incselkednek életünk 
után, egy óra sem bizonyos. Minap sétálásomból haza jővén, igen magas 
tetőű praelaturánkról egy cserép sindel zuhant-le mellettem; csak egy 
ujnyira közelebb, és fejbe üt ; következése vagy szörnyű halál, vagy a 
halálnál is kinosb élet lett volna. Idem kimenti hominisque interitus! De 
te élj boldogul, míg láthatlak, István napján, ugy e ? Addig is vedd 
csókomat. 

Pannónia hegyén. Máj. 25. d. 1826. 
Iszidór m. k. 

A Győri Püspök múlt szombaton volt nálunk, Zirczre mentében. 
Az Értényi Juranics ez idén már harmadszor látogatja Méltóságos öccsét. 
Most is nála volt, nem tudom, visszament e már. Bennünk örömest 
kikerül, ugy hiszem, a hegyet restelli, pedig mi Örömest szolgálnánk neki 
lovakkal, de egy kicsikét szemérmes. — Csókol Tamás, én pedig a 
Pécsi jókat. Ki lesz püspöktök. Horvát Endre ismét kimaradt a Candi-
datioból, pedig két fiatal candidaltatoft! 

XXIX. 
Kedves Jóskám! 

Pécsi jövevényeink most, estve 8^2 órakor a templomot nézik, 
mert holnap korán ismét menni akarnak azért, hogy egyik lovok sánta! 
Haszontalan mondám, hogy a sánta lónak nyugodnia kell, ők holnap 
korán akarnak menni. Ha mi ezt tettük volna Pécsett ? Ti vendégszere
tők vagytok ugyan, de rossz vendégek. — Melly örömest küldenék én 
neked Jóskám, előbbi visgalatombol száz példányt, de bár csak egy 
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volna kezemnél! Mindünnen kívánják ennek a másodiknak megjelené
sével. De hát mért akkor meg nem szerezték, mikor kijött ? Vagy mér 
szerzik most e másodikát meg? Én ez utolsót épen annyi példányban 
adtam, mennyiben az elsőt. így volt a Báthorihoz irtam levelekkel is a 
dolog; az első kötetet még most is keresik, a második csak nem rég 
fogyott el; e mostani is több példányban hever nálam is, másoknál is. 
Hirdetni kellett volna minden kiadást, de én ezt általom. Bocsáss-meg 
tehát, hogy nem szolgálhatok. 

Csak tegnap előtt ment hozzátok tőlünk két fiatal pap; első rigo-
rosumjokat becsülettel végezték, 's a másodikra majd készülnek; meg
érdemlik a szellőztetést. Ok jelenték nálam magokat, ha hogy Írnék 
neked; de épen az nap bocsátám hozzád levelemet postán, szegény 
Scheffer barátunk szerencsétlen esetét akarván hová hamarább veled 
közleni. Mutassd erántuk barátságodat; Ballait ismered; társa jó fi. 

Somogy várm. csak kitesz magáért, de többnyire rosszul kereske
dik. Szerencsétlen nép; István király átka még is nyomja őket. Én 
nékik megbocsátanák, 's igy imádkoznám érettek Idvezítőnkkel. Uram 
bocsáss-meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek! — Mennyi vita volt 
a Diétán a Horvátországi követekkel a nyelvre nézve ! jól szóllottak ott 
a magyarok; de egy szóval lehetett volna végezni: Ti jó Horvátok 
iparkodjatok nemzeti nyelvetek gyarapításán! Azonban velünk latán 
nyelven szabadon végezhettek, de ha magyarul akartok, még inkább 
szeretjük. És Somogy még meg sem fogta a madarat, már is köpeszti. 

Többet irtam, mint akartam; pedig Pécsi vendégeink várnak a 
Refectoriumban. Eddig ott lesznek a templomból. Isten veled és minden 
jókkal. 

Maj. 28. d. 1826. Iszidórod. 

XXX. 

Kedves Jóskám! 

Régen nem láttuk egymást, 's még régibben nem iránk egymás
nak. Már, gondolám magamban, csak megszóllítlak, élsz e halsz e ? 
Mint vannak utazó társaid, a mi jó barátaink ? Kelemen ? l Kral ? 2 Vörös ? 
és, ha láttad azolta, a Kaposi Exhortator ? Hát Némethy Úr mint irigylé 
utazástokat ? — Édes Jóskám ! be kár hogy ílly jó emberektől én olly 
távol esem; mennyit vesztene az én emésztő melancholiám ezeknek 
közepeitek ! De hiszen itt is jó vig emberek között élek. Tehát a min
dennapiság megunat velünk mindent; 's jól esik, hogy távolabb is vágy
nak barátaink, kikkel, ha újra Összejöhetünk, újra születünk. — Meg
holt Demerácz, Gircknek hát ismét sarkában a Canonia. Vajha már 
egy vörös öves kerekednék közületek ad annum 30um; Eggyet a halál 

1 Kelemen József szászvári plébános, 1832-től pécsi kanonok ; később 
nagyprépost. 

2 Kral József papnevelő-íntézeti vice-rector, később plébános és ez. kanonok. 
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elvitt közülünk elég irgalmatlanul; irgalmazhatna már a sors egy vörös 
övessel vigasztalásul. — Püspöktök, azt mondják, Szepesy leszen : örvendek, 
majd megtanítja a Baranyai Bunyeváczokat magyarul imádkozni. — 
Olvassátok e ti az Élet 's Litteratúrát ? Itt fogsz majd a második kötet
ben találni egy HIT REMÉNY SZERETET cim alatti Értekezést. Ennek 
szerzőji Szemere és Kölesei. Nézzd csak, melly szépen katholiciszálnak 
ezek a szép lelkű protestánsok ! — Én most édes Jóskám a Dogmati
kát purizálom, és az Anyaszentegyházat építem és nyesem; azt látán, 
ezt magyar nyelven. Osztán majd nyugszom, 's nevetem a világ bolond
ságát. — A Diéta nem akar szűnni, már mindennapivá lészen; 's Isten 
tudja mi kevés jót fog szülhetni. Nagy Pali azt mondja: »Mi Consti-
tutziónk csontján rágódunk, minekutánna mások a húst már le ették róla.« 
Mennyi igaza van itt ennek a nagy Parlamentistának ? ítéld meg magad. 
Győri kanonokká lőn Hohenegger volt Theol. Prof. és Rákosi Pléb. 1 

Szegény Endrénkből nehezen leszen valami. Nem szeretem a két színű 
embereket. — De te lássd, mint mehetsz valamire, én csak nézem, 's 
nem csudálom a világot. Élj boldogul, tisztelj nevemben minden jót. 

Mártz. 5d. 1827. 
Iszidór. 

XXXI. 
Jóskám! 

Igen kedves leveledet tegnap vevém áltól Somogyi Úrtól. Az illyen 
baráti érzéssel tellyes levél bármi későn is nem lehet nem édes. Meg
dicsérsz, és feddesz. Ez jó. Illyent csak valódi baráttól várhatunk. Mind 
egyikben mind a másikban csak a szeretet nyelve szóll. Kölesei Keresztény 
Értekezése nekem szükséges volt, és épen ebben az időben igen jót tőn 
vérző szívemnek: mikor ott egy. Anonymus levél, egy istentelen epi-
cureistának vad szüleménye; itt egy német könyv Ferdinánd Fridriktől, 
melly a leggonoszb ecsettel festi a Magyar Országi protestánsok sorsát, 
mint az előtt Berzsenyi, minden kedvemet elvevék a szent ügynek foly
tatása eránt. De Kölesei megengesztelt, 's én szivemet a dereknek keb
lébe kiönthettem ugy, amint akarám. Édes Jóskám ! mennyire köszönöm 
én neked a baráti tanácsot, azt a szíveset, azt a jótevőt! Azonban még 
minekelőtte venném ezt tőled, már tellyesítém is; de tellyesítése nekem 
nem legjobban eshetett. Szegény agg atyám megvakult; s a cúra még 
inkáb megrontá. Testvérem ostoba fija ismét a tavalit vette elő: mint 
tavai Győrből, ugy ez idén Szombathelyről indult czéltalan útját foly
tatni. Azt véli a bohó, hogy attya erőszakkal pappá akarja tenni; azért 
nem tanul, és hivatalt keres magának. Mintha nem tudná, hogy erő
szakkal pappá senkit sem tehetni. Ezen két szomorú eset ada okot, hogy 
rokonimat, ugy mint Te, meglátogatnám a Húsvéti napokban; 's vigasz
talnám ott a szomorú világtalant; itt az elkeseredett szülőket. Azt irá 
a bolond gyermek attyának, hogy Eszékre megyén. Ha hallanál valamit 
felőle, ird-meg a mit hallandasz. Attya azt a hibát követé el, hogy 

1 Hohenegger Lőrincz (1782-1842). 
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kérésére Kanizsára gyalog posta által pénzt küldene néki, mellybol a 
Fogadóst kifizethesse, 's mint ő írá, haza mehessen. A posta kifizeté a 
fogadóst, de a gyermeket a visszatérésre nem vehette; mert ő, ugy 
mond, nem gyalogúi; majd lesznek Sopronyi szekerek, s azokon jő haza. 
De nem jőt, 's nem is jő azt tartom én, mig mindenéből ki nem hül. 
Ostobább ifjút még csak gondolni sem lehet. Mindene meg volt, 's 
szabadságában álla lenni, a mi akarna; semmi excessust nem tett, mint 
Szaniszló, a jó Ferkó, írá nekem; 's megyén bolondjába! Nincs tiszta 
öröm e világon, Jóskám. — Püspökünk most is Győrött betegeskedik. 
A nagy ájtatosságú Klobusiczky1 vivé őt fel a Posonyi kálváriára, 's 
addig imádkoztata vele, míg derekasan meg nem hűlt. A szertelenség 
senmiben sem jó. Endrénket biztatja; de ha meghal ő, ez ismét hoppon 
marad: a káptalanban kevés barátja van. — Több dietalis pontokra jőt 
királyi resolutio: minden megengedtetik, mi a Financziát nem bántja; 
valami ezzel ütközik, megtagadtatik. így a só marad. Akadémia leszen. 
Sat. Éljetek édes Barátim szerencsésen, 's adjatok nekem is helyet emlé
kezetetekben. Csókollak 

April 21d. 1827. Izidor m. k. 

XXXII. 
Édes Jóskám ! 

Vurda Füreden korhelykedék, mikor hozzá szólló leve(le)d kezemhez 
jött. Már itthon van, és a levelet vette. Barátságodat, 's Szokolyiét2 

Testvérem fija eránt igen köszönöm; de a szökevény már megtért. 
Szabadkán kezdé már most negyedszer a poesist; hihető első akart lenni 
ismét, mint tavai Kapósban. Uj Püspök töknek örvendek; minden külö
nösségei mellett is ő derék férfiú; egy illyen mellett valamit szenvedni 
nem árt. Én holnap Füredre megyek, 's e levelet ott adom postára; 
szeretném, ha magadnak adhatnám; 's ki tudja ? 

Isten veled, e remény mellett csókollak Iszidór. 
August. 5d. 1827. 
Tisztelet a jó Pécsieknek. 

XXXIII. 
Pest Martz, 2Od. 1828. 

Kedves Barátom, Jósi! 

Hogy Endrével Pesten vagyunk, még pedig a Haza ha legfonto
sabb nem is, bizonyosan nem is utolsó, sőt igen dicsőséges ügyében; azt 
már Kultsárunk tudósításából is érthetted. Ebben olvasám én is ma a 
Pécsi ünnepi örömről szólló czikkelyt, 's eszembe juta, hogy Jósimat 
•holmi dolgokról tudósítanám. Tegnap tartók az ötödik ülést (összeülünk 
pedig a Curiaban naponként délutáni 5 órakor, 's tart ülésünk gyakran 

1 Klobusiczky Péter kalocsai érsek. 
9 Szokolyi Lukács bellyei, majd izsépi plébános. 
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kilenczed félig is.) Vezér sinorunk a múlt Diéta alkalmával készített 
Plan, mellyben holmi aprólék változások, vagy meghatározások tétetnek. 
Egyebet elhallgatván csak azt jelentem, hogy a felállítandó magyar Tudós-
Társaság tagjai három osztályra osztatnak: Tiszteletbeli, rendes, és leve
lező tagokra. Az elsőknek számok meghatározva nincsen, minthogy nem 
részesülnek sem fizetésben, sem jutalomban; a rendes tagok kétfélék: 
Pestiek, és külsők; azok, Praesesen és Secretariuson kivül, 18an, emezek 
24en lesznek, öszvesen 44en; az évenként egyszer legfőbb két hétig 
tartandó nagy gyűlésben ezek megjelenni tartoznak; az első és harmadik 
osztálybeliek megjelenhetnek. A levelező tagok száma nem különben 
határozatlan, minthogy fizetést ezek sem vesznek, 's köztök mindennemű 
tudós helyt vehet, még külföldi is. Ezeken kívül leszen egy 26. tagból 
álló Directorium fizetés nélkül, melynek tagjai a Fundatorokból, 's egyéb 
jelesb, jótevő személyekből fognak állani. A tagválasztás most elsőben 
így leszen: Directorokat választ a négy első Fundator Széchenyi, Károlyi,, 
Andrássy és Vay Abrah. Rendes tagokat választ a Directorium voksolás 
által; 's a rendes tagok választják voksolás által a Tiszteletbeli és-
levelező tagokat. Felállítva lévén egyszer a társaság, a kiholt, vagy 
resignált tagok helyett a választás egyenesen, kirekesztőleg, a Társaság 
jussa leszen. Ez eddig így határoztatott-el, de még szenvedhet változtatást. 
És ennyit tudnod mostanság elég erről. 

De végy részt örömeinkben is, bajainkban is. Én 's Endre Pesten 
a legbecsületesb, legjobb német nevű ugyan, de magyar nyelvű 's szivű 
ember, Staffenberg, házában vagyunk szálva, egy szobánk kettőnknek, 
egy legényünknek, 's mi megférünk. Gazdánk nőtelen, de tiszta, két 
canonica személy viszi a ház s konyha dolgait, a' szolgálatra legkészebb 
ó virgók. Melly öröm volt hallanunk a mosolygón beszéllő Nádort, ki 
minket arra intett, hogy jó patrióták legyünk! A Prímást, ki, quantum. 
magna eius molimina admittunt, kész non tantum ope, sed et aere suc-
curalni! Mennyi öröm gyűléseinkben hallani az igen ékes hangú, beszédű 
Telekit, Szécsenyit, Dezsőfit, Vayt! De mind ezeknél mennél édesb 
Kazinczy, Kisfaludi, Szemere, Vitkovics, Horváth Pista társaságokban 
mulatni, nyájaskodni, tanulni! Kazinczy, kit öregsége, viszontagságai,, 
utazásainak terhei, nyomnak, közöttünk megifjudik, mert egy öröme 
közöttünk lehetni. — Bajaink közzé tartozik : az első napoknak csupa 
ceremóniákban történt lefolyások; a böjt; az élet mód változása, a 
füszerszámos terhes asztalok. De mindezeket könnyítik az örömök, 's az 
a gondolat, hogy a haza dicsőségére vagyunk itt. 

Édes Jóskám ! olvastad Annunciatiomat ! Kérlek ajánld Megyédben 
dolgozásomat; reménylem, meg nem fogsz pirulni miatta. Itt a sok Püspök, 
de nem tudok magamnak ollyan szivet venni, hogy számat ajánlására 
megnyissam. Tisztel, csókol Endre, ki most a fog fájás maradványát, 
arcza daganatját viseli valamint én a német has után, a magyarnak 
keménységét. Élj boldogul 's emlékezzél 

Iszidorodról. 
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XXXIV. 

Pannonhalmán April 1 Id. 1828. 
Édes Barátom ! 

Igen örvendek azon, hogy mind óhajtásodat tellyesítettem, mind 
pedig aggodalmadból kiemeltelek. De engedj uj vágyódat röviden tellye-
sítnem, mert Somogyi úr is siet, én is sűrű dolgaimtól elfoglalva mindent 
hamarjában összegondolni nem tudok, küldötségünk dolgozásai pedig 
még egészen nincsenek kezeim között. — Mi, én és Endre, a kegyes 
Elölülőnek kikönyörgötí engedelmével Nagy-pénteken búcsút vevénk Pest 
és Buda tornyaitól. E'kor már csak felolvasások, javítgatások 's tisztázá
sok voltak még hátra. Az első dolgozás azonban már egészen készen állott,, 
ezt azért — magát az Alap-intézetet, magunkkal hozhatónk. A Statútumok,, 
és a Fundus mostani állapotjához képest tett első intézése a feállítandó 
Társaságnak, maradtak el. Ezen utolsót közlöm egyedül veled, mint 
tudni legkivánatosabbat, mennyire reá emlékezem. A dolgot így vedd-fel; 
A négy Fundator, Széchenyi, Károlyi, Andrássy, Vay, választanak 25. 
tagból álló Igazgató testet, melly magokból a Fundatorokból, és a 
későbbi jótevő magyar urakból fog állani; ez az Igazgató test fog 
választani rendes (munkás) tagokat; ezek Tiszteletbelieket, ezek isméi és 
a rendes Tagok Levelező tagokat. Leszen pedig egy Titoknok, és segéd 
Jegyző (Actuarius) egy Pénztárnok (Perceptor) egy Ellenőr (Contra ágens) 
egy űgyvédő, és írók (Scribae). Utóbb az Igazgató Test csak magának 
választ tagokat; a többi tagokat pedig a Tiszteletbeli és rendes tagok 
szabad voksolással fogják választani. De Elölülőt minden esztendőben az 
Igazgató Test magából maga választand. Titoknokot az Igazgató, Tiszt, 
és rendes tagok választanak, de mindég a rendes Tagok közzül. Tisz
teletbeliek 24nél, rendesek 42nél többen nem lehetnek; most elején, a 
fundushoz képest, rendes tagok lesznek: Pest Budaiak fizetéssel (500. 
conv. f.) 6tan, fizetés nélkül 7ten; Vidékiek fizetéssel (300. conv. f.) 
6tan, fizetés nélkül 8an. De a fizetés nélkül valók közzül, mihelyst 
vagy a fundus gyarapodik, vagy valamelly fizetett tag kihal, bizonyos 
renddel minden voksolás nélkül, fognak a fizetendők közzé lépni. Levelező 
tagok minden fizetés nélkül, de azzal a reménységgel, hogy rendes tagok 
csak ő közzűlök fognak választatni, lehetnek a hányan találtatnak. 
Ennyit tudnod elég. A Nádor alig várja a Felséges helybenhagyást. Élj 
boldogul. Tisztelnek ismerőseid. Csókol pedig 

Iszidórod. 

XXXV. 
Kedves Jóskám! 

Megkaptad ugye már a Fundamentalis Theologiát ? De hát el, 's 
megolvastad e ? Mi jót gondoltál mellette 's felőle ? A Pesti magister, 
Alber,1 még talán nem is látta, csak hallotta, már is megítélte : »Qualis 

1 Alber Nep. János piarista, a pesti egyetemen a biblia-magyarázat és a 
keleti nyelvek tanára. 
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iste titulus: Fundamentalis? Hoc ipso non est Fundamentalis!« De a 
Veszprémi Püspök O Excellentziája1 máskép ítélt felőle, mert megfontolva 
itélt. Egyebek ítéletét még nem hallottam. Vetted talán már, vagy nem 
sokára venni fogod a Dogmatika Praenumeratzióját is a Pesti Újsággal. 
Ott mindent elmondok, a mit előfizetőimnek tudniok kell, csak azt nem, 
mit egyedül barátimnak enged súgnom a szerénység: t. i. pénzre vagyon 
időről időre szükségem a nyomtatás miatt. Ti tehát, kik előtt kharakterem 
ismeretes, azon lesztek, hogy mind a Fundamentalis, mind a Dogmatika 
Theologia ára hova hamarább kezemhez kerüljön. A Dogmatika ára 
összességgel 7. forint papirosban; te talán ezt is megküldheted Sz. Mihály 
táján Somogyi ur által; vagy legalább a Novemberi Pesti Vásárkor 
Pestre Szalay Imre Úrhoz,2 kitől majd egymás után fogod venni a 
Dogmatikának részeit is. Az első részt már nyomtatják, a másodikat 
most várom vissza Dercsik Úrtól,3 a harmadikat most tisztázom, 's 
-october közepén végzem. Girck mégigéré levelében, hogy ez idei ősszel 
meg fog bennünk látogatni. Nem jöhetnél te is egy két víg barátoddal 
hozzánk ? A Dogmatika irás már igen kifáraszt, szeretnék veletek vigadni, 
"'s tőletek uj lelket nyerni. A híres Tevrevk4 itt volt nálunk, ki egész 
magyar hazánkat összejárja, hogy képeket rajzoltasson; addig kínzott 
engem is, hogy mit Vitkovicsnak Pesten állhatatosan megtagadtam, végre 
neki meg kellett engednem; ha majd kőre metszeti, 's példányokat 
nyomtat, részedre is fogok egyet nyomtatni. Győr vármegye restaurált 
elég csendesen, csak hogy az Asztalt összezúzták; de a választás jól 
sült el. Isten veled édes Jóskám, légy egészséges és víg, a mennyire 
lehetsz. Tisztelem a Pécsi,'s a Pécs vidéki jókat, téged pedig ölellek, csókollak 

Pannonián Iszidórod s. k. 
Auguszt 17d. 1828. 

DR, RÉVAI SÁNDOR. 

GARAS ISTVÁN »EMBERT-UTÁLÓ TIMON«-JA. 

(Befejező közlemény.) 

X. F o r d u l á s . 
A Hír és Timon. 

Hír. 
Jó szerentsével komám it kalapálgatsz ? 

Timon. 
Csitt! ne lármázz most ide ; jobb ha halgatsz : 
Majd köszöntlek tégedet én botokkal 

Balta fokokkal. 
1 Kopácsy József. 
2 Pesti egyetemi theol. tanár, később veszprémi kanonok. 
3 Dercsik János, a pesti papnevelő intézet kormányzója, esztergomi kanonok. 
* Thewrewk József író és polihisztor. 


