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BAJZA LEVELEI KISS SÁMUELHEZ. 
(Első közlemény.) 

A Nemzeti Múzeum megszerezte Nemesapáthi Kiss Sámuel irodalmi 
hagyatékát. Ez a hagyaték Kissnek egy verses kötetéből és egy csomó Kiss
hez intézett levélből áll. Van. benne három levél gróf Széchenyi Istvántól, 
négy Kazinczy Ferenctől — ezeket maga Kiss adta ki — egy Toldy Ferenctől, 
tizenkilenc Igaz Sámueltől és még számos más levél, közöttük tizenegy-
Baj zától. 

"Kiss Sámuel (1796—1861), foglalkozásra nézve luteránus lelkész, mint 
író Kazinczy híve, majd az Aurora-körhöz csatlakozott. Az irodalom köz
pontjától távol élt és nem is volt erőteljesebb írói egyéniség, így nagyobb 
szerepet nem j ál szőtt. Mégis megérdemelné, hogy valaki megírja életrajzát. 
Nem volna nehéz feladat, mert a Farkas Lajos gyűjteményével a Nemzeti 
Múzeumba került kéziratai és a most megszerzett irodalmi hagyaték körül
belül egész irodalmi működését felöleli. 

Bajza, amint ezt Toldynak maga jelenti, a pozsonyi országgyűlésen 
1825-ben Karolina Auguszta császárné koronázásán ismerkedett meg Kisse!.1 

» Mind inkább kedvellem őt, mert szíve, charactere jó.» Kiss 1826 elején 
elhagyta Pozsonyt, s Bajza ekkor így ír róla Toldynak : «Ö szegény talentum, 
de a legjobb szív. Munkáit nehéz, de magát lehetetlen nem szeretni.» A levél. 
további folyamán megállapítja, hogy Kiss sok nyelvet tud és sokat olvasott, 
arait szeret emlegetni, de a tudásnak és olvasásnak nem sok hasznát tudja 
venni. (VI. 162—3.) Aki tud a sorok közt olvasni, ezt az ítéletet ott látja 
bujkálni Bajza valamennyi Kisshez írt levelében. De az is megérzik Bajza 
sorain, hogy Kisshez szeretettel ragaszkodik. Bajza gyakran hangoztatta : 
«Nekem az ember barátom, nem az író.» (VI. 124.) Ez magyarázza meg 
barátságukat. Sorain átérzik, miként mesterkedik, hogy ne kelljen vélemény t 
nyilvánítania Kiss munkáiról. 

Az alább közölt 11 levél közül hat 1826-27-re esik, öt 1833—35-re. 
Bajza valószínűleg jól sejti (VI. 260.), hogy levelezésük első megszakadásának 
oka az a bírálat volt, melyben Kiss egy versét részesítette, mikor erre Kiss 
rákényszerítette (6. sz. levél). A levelezés fonalát Bajza vette fel újra (7.). 
Kölcseyt kivéve, nem járt el senkivel sem ily előzékenyen. Az Auróra-pör, 
melyben Kiss kétszer is felszólalt Bajza mellett, ismét közelebb hozta egy
máshoz a két barátot. Később azután Bajza egyre jobban belesodródott az 
irodalmi élet forgatagába, Kiss meg vidéki magányában egyre jobban kikap
csolódott belőle. És a levelezés abbamaradt.2 

Bajzának Kisshez írt levelei nem hoznak szenzációkat az irodalom
történet számára, de nem is érdektelenek. Sok apró részlettel egészítik ki 
tudásunkat, amint erre az egyes levelekhez írt jegyzeteimben rámutatok. 

, l Bajza József összegyűjtött munkái III. kiadás. Sajtó alá rendezte 
Badics Ferenc VI. k. 158. 1. Ahol e közlemény folyamán csak kötet- és lap
számot említek, mindig ez a kiadás értendő. 

2 Kiss Sámuel egyetlen válasza sem maradt ránk. 
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Legyen szabad itt a következőket kiemelnem : Vörösmarty költői nagysáaát 
eddig a fiatal Bajza sehol oly pregnánsan nem határozta meg, mint itt (3.). 
Igen találó az az önjellemzés, amelyet Bajza önmagáról ad (7.). Minden 
figyelmet megérdemel az a tudatosság, mellyel saját kritikai és költői műkö
dése jelentőségét meghatározza (11.). Az a kép, melyet a magyar irodalom
történetírás Bajzáról rajzolt, e levelek nyilvánosságra jutásával nem változik 
meg, de kiadásukkal talán a költő és kritikus egy-egy ismerős vonása jobban 
kiéleződik, színesebb, határozottabb lesz. 

A kézírat helyesírását híven adjuk, de a hiányjeleket elhagytuk, s egy
két tollban maradt vesszőt pótoltunk. 

1-
Kedves barátom. 

Leveled kezemhez juta, s örvendettem, hogy isteneink nekem adtának 
s Boldogságomat általad egy szép Fénnyel tökélyesülni hagyták. Az legfőbb 
javunk a Földön, ha szeretünk s viszontszerettetünk, e nélkül az volna 
szerencsésb, a ki ugy suhanna-be ez életbe, s ugy suhanna-ki belőle, hogy 
senki sem kérdhetné, ha itt volt e. Légy elhitetve, hogy barátságod előttem 
igen kedves, hogy szeretlek, s nem lehetne nem szeretnem téged még akkor is, 
ha tudnám, hogy engemet gyűlölsz ; mert meg vagyok győződve, hogy a 
dolgok becsét ismered; hogy lelked el van telve a nemesnek, a szentnek 
érzetével, mellyet én emberben mindég keresek, de ritkán lelhetek-fel. 

Kedvvel fogadtam, a mit a Gyűjtemény és Minerva felöl irsz, s mosoly
gottam reá. Hogy literaturánkat elboritá egy lelketlen sereg, mellynek 
Bacchansok módjára zajgó lármájit egy időszak óta nézem én magamba fojtott 
bosszonkodással, az most már minden értelmes előtt igen is tudva vagyon, 
s annál inkább, minthogy ezen utóbbi két évben egészen nyilvános lön, 
hogy az irói sphaerában Nemzetünknek ezen club akar tónust adni, melly 
nem egyebet tenne, mint a nyelvet mostani szép elöhaladtának sarkából 
kiforgatni1 s visszasüllyeszteni azon korba, midőn a nem egészen cyclushoz 
tartozó iró csínnal akarván szólni igy fakadt ki : «Mennyei tündökletességü 
istenség, legyen a te akaratod irgalmatos a Bűnösök felett.» (! !) — Illy nyelv 
nem könnyen kerülne-ki a Széphalmi iskolából — s ennek folytában az, a 
mit mi most néhányan Pesten tenni fogunk, s aminek még most szükség 
titokban maradnia, a Nemzet Vandalusait dühösségbe hozza, de a kontárt 
hallgatni is megtanítja.2 

Berzsenyi feleietjét, melly engemet öszvezavart ugyan, de sokra tanitott, 
a múlt napokban futottam által. Azon theoria, mellyet Berzs. ad, igen hamis, 
s nem az ö applicátájából abstrahált theoria. Ha ő ezen theoria szerint irta 
volna verseit, ugy soha nem foghatott vala Berzsenyi lenni. Ezen lapok nekem 
uj példa arra, a mit én olly erős hittel hiszek s régen hiszek ; az tudniillik : 

* Majdnem szórul-szóra ugyanez a Toldyhoz írt 1826 márc. 16-i levele 
mellékletén. (VI. k. 167. 1.) 

2 A Kritikai Lapok terve. 
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hogy igen kicsiny theoria is alkothat olly művészt, ki századok csudája lehet, 
ha tőle a jótékony természet maga adományait meg nem vonta ; ellenben, 
kinek a természet a rationábile animálnak csak mindennapi tehetségeit adá, 
azt a legvalóbb legélesebb theoria sem fogja a középszernél tul emelhetni. 
Berzs. theoriája a lyrában — itt egyedül erről van szó — olly csekély, hogy 
annyi egy középszerű alkalmi költőnek is van tehetségében, de Prometh a 
szikrát, mellyet melyébe lehelt vala, egyenesen Zeusz kezéből vette. — 
Az akaszta meg engemet leginkább, hogy egy Berzsenyit a hiúság elkaphatá 
magasabb pontjából a varázslat szép köréből ki lépni az ügy védelmére, mellyet 
nagy önhittség gyanúja nélkül védeni nem lehet. Ez nem is annyira apologia 
mint inkább ön-Critica, melly egy művészhez illetlen. Füger ne szóljon ott, 
hol az isteni mív, Magdalena, a Belveder nézőjének Ön maga szól, mert azon 
felül, hogy az illendőség korlátjain tul lép, egész dictiójival sem fogja azon 
sikert visszaadni, mellyet egy Magdalénára vetett pillantat adhatni képes.1 

Mit írjak neked, édes barátom, a Diaetai dolgokról? — Folyamatjokat 
eléggé megismerted itt léted alatt, Még mindég a praeferentialékkal vesződ
nek s a két tábla nem tud megegyezni egy szó (! ?) felett. Az Académiára, 
elmented óta ismét, és nagy számmal ajánlottak : Illésházy, Cziráky, Hg. Battyáni, 
Ürményi a Gubernátor, Szepesi s Kopácsy Püspökök ; s ismét a Primás két 
papra, kik magyarul fognak Pesten prédikálni, Eszterházyak, Gr. Teleky 
30,000-böl álló könyvtárát. Egyéb már nem volna hátra, mint az, hogy a 
társaságot a dologhoz értök coordinálnák ; de ahhoz nincs remény, mert a 
Sessiókban fog elrendeltetni, és pedig a TT. SS. és Nagy Melt. Fő RR. által, 
kik annyit értenek hozzá, mint a Vaticáni palota-seprő a képfaragáshoz, 
vagy Heyne Stúdiumához az antikokról.2 

Sédéihez irott leveleimben emlékeztem volt rólad, s íme tegnap vettem 
levelét, s örvendek, hogy szavaim kijelelhették előtte a gyémántot az egyéb 
hiú csillogványu kövek közül. Ö idvezel téged általam, s kéri barátságod, 
szereteted. Ajánlom neked a szép lelkű ifjút, az én lelkem felét, kit ismerve, 
elméjéért, mellyel korát felülmúlta, nem becsülni ; s szivéért, mellyben szent 
láng lobog, nem szeretni, nem lehet.3 

Még vagy két szót. Leveleid hozzám úgy czímezd mint a most írottat: 
A Monsieur Monsieur Joseph de Bajza. Pressbourgh, vagy Pesthe, vagy 
Gyöngyös Oroszi a szerint a mint hollétem felöl értesíteni foglak. 

Élj szerencsésen, édes barátom s ajánlom magamat további szíves barát
ságodba. Pozsony, Martius 26-d. 1826. 

Hív barátod 
Bajza m. k. 

Apropos. Ha Igaznak írni fogsz, kérlek, méltóztassál őt nevemben idve-
zelni ; s mondd, hogy vegye szives köszönetemet a Hebeért mellyet nekem 
külde. — Kazinczynak a múlt héten kaptam ismét levelét. 

1 Az egész kikezdés majdnem ugyanígy Toldyhoz intézett említett 
levelében. (VI. 166.) 

2 Körülbelül ugyanezt írja 1826. ápr. 7-én Kazinczynak is. (VI. 358.) 
3 Kiss és Toldy barátsága e levéllel kezdődött. 
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2. 
Nagy-Apáthi Kiss Sámuelnek 

Bajza baráti idvezletét1 

Májusi leveled kezemhez juta. Nincs szükség mondanom, te azt ugy is 
fogod eléggé jói tudni, hogy kedves dolog volt nekem azt tőled venni. 

A szegény Igaz itt hagya bennünket s az legfájdalmasb, hogy illy korán, 
A veszteség, melly halálával a hazai literatura barátjait érte, nem könnyen 
pótolható. Tekintsünk embereink közzé s valljuk-meg őszintén, hogy nem 
sokat mutathatunk ollyat miként ő, ki középszerű talentummal, nem közép
szerű, hanem is szép ragyogású fényt derite vala reánk. Hà szolgálhat 
köszönetül egy szíves óhajtás s a síron túl lévő megboldogult lelkeknek 
megengedtetik a mi szíveink lobbanását érteni, úgy a legtisztább érzések 
közt mondok neki hálát s enyhet tetemei nyugalmára. — A Hebe redaetióját 
Inancsi Pap2 szándékozott felválalni, de ugy hallom, hogy Kazinczy fogja 
s hogy már jelenté is a Bécsi Kurírban. A jó öregnek szándéka szent: de 
kár neki illyenbe vágni. Magát, s famíliáját fogja szerencsétlenné tenni. 

A Pestieknek az én tisztelt barátimnak leveleikből néhány interessant 
híreket van szerencsém veled közleni. — Kölcsey Pesten van s ennekutána 
állandólag, ott fog lakni. Az Élet s Literatúrát vele fogja kiadni Szemere 
A múlt hónapban kaptam tőlök a jelentést. Kérnek, hogy segítsem Őket s 
gyűjtsek előfizetőket. A könyvnek fö czélja a Crilicának — melly nálunk még 
parlag — megállapítása: de minthogy a választott czím „Élet s Literatura" 
a legtágabb kiterjedésű, mellyet képzelni lehet, mellékesleg egyebek is a 
logicai rendnek sérelme nélkül helyt fognak benne. így jelen meg benne 
a Körnerböl fordított Zrínyi Szemerétől ; igy Kisfaludy K-nak egy vígjátéka ; 
így végre — hogy egyebet elhallgassak — Kölcseynek néhány versei, mellyeket 
még eddig a publicum nem látott stb. Criticai tartalmú munkákat ezek adnak-
Kazinczy, Kölcsey, Szemere, Kis Sup., Berzsenyi, Beregszászi, Döbrentei, Szent-
miklósy, Vörösmarti, Toldi. Ha előfizetőket a munka óhajtott számmal nyer. 
hetne, azon esetre privilégiumot kérnének a Redactorok, s a fcönyv Folyó-
irássá válna, ellenkezőleg pedig mintegy négy kötettel megszün. 

Szellő nélkül a lomb nem reng, ez van megmondva egyébre, de minek
utána beteljesedett, elmondhatjuk a Minervára nézve is. Azon kötet, melly -
ben a Szép Példa áll, csak ugyan eltiltatott, és pedig udvari Decretum által, 
s valahol csak találtatik, alája van vetve a confiscátiónak. Egyébiránt a „többi 
köteteknek s az ezután kijöendőknek is semmi gát nincs téve. Dezsöfy a 
Decretumot leirattá magának s dicsekvőleg hirdeti a világnak, hogy a Minerva 
az ő míve miatt tiltatott el. Dics, mellyet neki senki, kinek feje még józanon 
maradt, irígyleni nem fog.3 

Az Ország-gyűlés végét még most sem tudjuk. A ki hazáját szere ti,, 
kivánni fogja hogy minél előbb eloszoljék, különben szentségtelen kezekkel 
íognak lerontatni azok is mellyek eddig még szentek valának. Egy Articulus: 
— az 1741-d. esztendőnek 8-dika — már eltemettetett, mit Péchynek s Izsák-

1 Bajza mindig Nagyapáthit írt a helyes Nemesapáthi helyett. 
2 Inánesi Pap Gábor novellaíró és költő. 
a Erről részletesebben ír Toldynak. (VI. 190—191.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLI. 13 
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nak köszönhetnek utódink; még a Verböczi I. Részének 9-d. czíme van hátra 
úgy majd megtekinthetjük azután hogyan obvallálta az 1826-diki Ország
gyűlés a Constitútiót. Engem ez az év egészen kiforgata magamból, s nem 
tudom ha fogom magam rendbe szedhetni. A kiben hazafiúság-van, annak 
tanácslanám, hogy Diaetára ne jöjön, mert itt örökre kialszik lángja. Még 
a te itt-létedben, édes barátom, fürhető volt a dolgok folyamatja: de most 
már nagyobb része mind elbeszélte, a miket tudott, s ha szól, csak időt lop, 
s a rég mondottakat viszhangozza. Most tetszik már ki, melly individuumok
ban van valódi ész és tudomány, most tetszik-ki, mennyivel van Nagy Pál 
valamennyinél feljebb, most szerencsés olvasása, lelkes combinátióji Bartal-
nak, most milly universal fej Prényi, milly Legislatornak illő subjectum 
Szegedy és Plathy, milly tökéletes leve Ragályi, minekutána okos mérsékletet 
tanult, mellynek annyira híjával volt előbb. Hat jeles polgár és publicista, 
s legislator és biró, kikkel Angliának Parlamentuma sem vallna szégyent. 
A többi nem azért vun Követnek küldve, mert érdemli, hanem talán mivel 
vak tisztelet, vagy ármányok tevék annak, s csak a haza veszedelmére fog
lalja helyét. 

Hogy Plathy1, a Thörök lakó társa a múlt hónapban meghalt, ez talám 
már nem leszen előtted újság. 

Élj szerencsésen, édes barátom, ajánlom magamat becses barátságodba, 
s vagyok egészen a tiéd. Pozsony Augustus • 13-d. 182o. 

3. 

Pozsony, October 12-d. 1826. 
Leveled, édes barátom — dátuma mondja azt — rég eljőve tőled : de 

engemet nem talált honn. Pestről feljőve hozzám Sédel s felszaladtam vele 
Bécsbe, hogy a rég megunt Diaetai lármákat kigőzöltessem fejemből, a honnan 
csak a múlt hónap végével tértem-meg. 

Igen kedvesen vettem a Kazinczy leveléből áltatad kiírt helyeket. Az, 
a mit ő Hébe helyett adni fog, nem zsebkönyv leszen: hanem anthologia. 
Ön magától tudom azt. — Szeretném tudni, kiket gondol ő, hogy az Aea-
demiaba fet fognak vétetni. Bizonyost a dolog felöl senkinek még eddig 
tudnia nem lehet. Én ezen tárgyról nem szeretek beszállni : de nem gondolni 
is, mert tudom, hogy a czél sikeresülni nem fog.2 Egyébiránt is, a mit róla 
mondanunk lehetne, még mind igen is korán fogna mondva lenni. Várjunk 
előbb éveket, mig a királyi Resolutio megérkezend. Az 1802-diki Repraesen-
tátióra lehete az 1826-diki Diaetán felelni, miért ne lehetne a praeferentialékra 
is 30 esztendő múlva ? Azonban a mit Kazinczy mond, alkalmasint csak 
gyanítás, a mit ő az én, s néhány egyebek leveleiből abstrahált. 

Ezen alkalommal eszembe jut, a mit Te emlitél egykor, midőn veled 
együtt lenni szerencsém volt ; az tudniillik, hogy egy időben Kazinczy Felőlem 
neked valamit irt volt. Szeretném, és igen kérlek, érte, ha te nekem azon 

1 Plathy György Bajza legbizalmasabb pozsonyi barátja (VI. 111., 189.). 
a Bajza megválasztása. 
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czikkelyt kiírnád. Nem valamelly vad szándékból kérem ezt, hanem egyedül 
csak azon interesszéből, melly minden ember van az iránt, a mi felöle mások 
által mondatik.1 

A Vidovics név alatt kijött, s általad említett munka nem egyedül a 
Vidovics tollából folyt.2 Veszprém Vármegyének több tiszteletre méltó lakóji 
voltak munkatársak- Szememet behunyom, hogy ne lássak ollyat, a mi előttem 
igen is indifferens tárgy: de fejemben még is azon gyanú ébred-fel, hogy 
Himfy úr is dolgozó társ vala.s Bohó emberek azok s melly méltók egy
másra ! A könyvet azonban nem láttam, s nehezen fogom ; szinte úgy, 
miként az Ujszellemet, mellynek még is nagyobb interesszéje lehetett vala 
reám nézve, mert ugy mondják, hogy ott rólam is van szó. 0 curas hominum ! 

A mi Auroráról a Minervában mondva van, láttad. Kazinczy ott igen 
megbizonyitá, hogy ö is már a summo discedens vergit ad imum. Ö köteles
ségének ismeri, hogy a Kovacsoczy s Vásárhelyi neveket fénnyel vonja 
körül, azonban hogy Vörösmartyról elégnek látja csak ugy mellesleg szólnia. 
Mindazonáltal ez nem csuda! — Zalán, Cserhalom az ő körén kivül esnek, 
s az illyféle mivekröl férjfiasah szólni egy kissé nehezebb munka fogott 
volna lenni, mint egykét dalocska dicsérete, vagy gáncsolása. De hagyjuk 
ezt, édes barátom, a mi ott Kazinczy által mondva van, eriticai szempontok
nak ugy is nem tekintethetik, hanem legfelebb csak könyv-ismertetésnek ; 
mert egyéb iránt venném azt a fáradságot magamnak, hogy tekinteteimet 
Cserhalomról — ámbár egy más már teszi ezt4 — közleném a publicummal, 
hogy lássák az olvasók, mit birnak Vorösmartyban s lássák Cserhalomnak, 
Zalánnak hasonlíthatatlan szépségeit.^anova Theseusa a Minotaurussal remek 
mív magában: de ha a kápolnában egy olly néző áll-meg, a ki születése 
óta vak s orvoskezek nem eléggé ügyesen jártak-el gyógyításában s én véle 
mégis látatni s éreztetni akarom a mívnek hatásait, szükséges hogy előbb 
szemeit megnyissam. így van nemzetünk Zalánra s Cserhalomra: de igy 
van egyéb jó munkákra nézve is. Mert a magyar olvas: de szemmel, de fej 
nélkül. Olvas és mellette nem gondol. Izgatni kell, hogy valaminek olvasása 
mellett gondolkodjék. Bátran felmerném hívni nemzetemnek minden értöjit : 
mutassanak nekem olly tökéletes egészet nyelvünkben, mint a millyen Cser
halom: itt azonban egy két versecske hasonlatba nem jöhet. Ha nekem 
tVörösmarty olly szeretett barátom nem volna is, mint a hogy az, kimond
hatatlan tudnám öt tisztelni; öt, kihez hasonló a maga korában Íróink közt 
még egy sem volt; őt ki már is annyit adott a nemzetnek s kecsegtet a' 
remény, mit foghat még a jövendőben. Egy genialis ifjú 

Köszönöm, hogy Borénekem iránt észrevételedet közlöd. Egyezzem vagy 
ne az észrevételben: de az nekem még is mindég kedves, ha valaki — annál 
inkábbára ha barátom — tartaléktalan mondja-meg négy szem közt hibámat. 
Gáncs és ellenkezés gyakorta hoznak igazságokat fényre, mellyek különben 

1 K a z m c z y 1824. aug. 19-én ezt írta Kissnek: „Döbrentei és én Kova
csoczy és Bajza korában nem adánk olly versezetekét mint ezek és Vörös
marty s talán még most sem.u (Kazinczy levelezése XIX k. 185 1.) 

2 Vidovics Ágoston: A magyar neológia rostálgatása. Pest 1826. 
3 Bajza téved, Kisfaludy Sándor nem volt Vidovics munkatársa. 
4 Toldy. 

13* 
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talám örökre nem fogtanak volna nyilvánosságra jöhetni. A hely, mellyben 
megbotránkoztál, nem tudom ha csokonais e, mert a köz tiszteletben álló 
költőnek munkájit én oUy rég nem láttam, hogy a reminiscentia is szűken 
támad-fel bennem felölök: de legyen bár csokonais, az még is igaz marad, 
hogy az ideát Csokonain kivül sokan kimondották már, s midőn én is mondom, 
csak annyiban válok külön tőlök, a mennyiben — mint az új világ legnagyobb 
criticusai mondják — az új originálként tisztelt költök a régiektől: tudniillik, 
hogy az ideákat, a rég kimondott ideákat, más alakban adják-elő, mint atyájik. 
Ne hidd, hogy legyen sok uj idea többé mondva, melly egykor már ne lett 
volna. Eredetiségöket a gondolatoknak a mi korunkban csak a formáhól, 
mellyben mondatnak, s a helyből a hol mondatnak, lehet s kell megitélni.1 

S igy ha Tieck és Matthisson azon horatiusi idea körül gyakran forognak, 
melly ekképen zeng-át a századokból hozzánk: „lile terrarum mihi praeter 
omnes angulus ridet stb." azon ne igen akadjunk-fel, mert még is mind
ketten ezen gondolatot ugy adják, hogy rajtok új, s eredeti szín, új s ere
deti forma ismerszik-meg; a minél felébb az újkori költő alig hághat. Egyéb 
iránt a gáncsolt sornak nem akarván apológiáját imi, csak azt jegyzem-meg; 
hogy az én látásom szerint ezen hely charactert nem épen legrosszabban 
fest, s ha ezen látás nem csal-meg, úgy elértem vele a czélt, mellyre belle-
tristának törekednie főbb kötelessége.2 -^-

Igen fognék örvendeni, édes barátom, ha szolgálhatnék neked Románaid 
kiadása mellett:3 de megengedj, hogy parancsolatodnak ez alkalommal nem 
fogok lehetni tellyesitője. A Diaeta talám még tavaszig fog tartani, (ambar 
sokan hiszik azt, hogy Decemberbeiilel fog oszlatni;) s addig Pesten nem 
lehetek. Sédéit szándékoztam megkérni e részben számodra: de eszembe 
jut, hogy dolgaitói a mostani szünnapokban is igen el van foglalva a Hand
buch redigálása miatt, s a télen, midőn iskolai foglalatosságai is körül veendik, 
még sokkal inkább kevés ideje fog maradni egyébre; .mert az orvosi tudo
mányoknál az utolsó év, mellybe ö most fog lépni, legtöbb szorgalmat kivan. 
S az olly munkának redactiójü mellett, a millyen az ö Handbuchjok fou 
lenni, igen sok, a magyar hisztoria literáriához tartozó tárgyakat kell öszve-
olvasni. — A Vörösmarty munkájinak recensiója, Toldytol (Sédéitől) külö
nösen is ki fog jönni. Ezzel igen sokan meg vannak elégedve, nekem még 
nem volt időm általtekinteni. • 

Sédel szíves barátsággal idvezel téged. A miniatűr magyar nevén mind-
' ketten törtük fejünket: de nem tudtunk reá szót találni Ha czímen nem: 
de egyéb helyen van szükséged reá (úgymint a contextusban) élhetsz a szóval 
ugy is, a mint van, nem fog igen szembeszökő lenni. 

Ponorinak mondtam, a mit a könyvek és pénz felől írtál. Te köszönetet 
érdemelél vala tőle, hogy az eladást magadra váialtad: s ö még apprehensiv 
veszi, hogy már, úgymond, rég el nem küldted. Nem szenvedhetem ezen 
egész embert : eharactere elvadított magától. Még nem ismertem, szerettem őt. 

1 Hasonló nyilatkozata az eredetiségről Toldyhoz írt 1827. ápr. 20-i 
levelében. (VI. 240.) 

2 Megvallom, nem tudom, a Borének melyik soráról van szó. 
3 Kiss Sámuel regényei sohasem jelentek meg. Több novellájának kéz

irata a Nemzeti Múzeumban van. 
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Sokat írok neked, édes barátom, mert te sokat érdemlesz: de most 
engedj-meg, mert a sok csevegést kéréssel fogom befejezni. Néhány jelenté
seket -küldök neked Vörösmarthynak egy uj munkájáról s a Toldy, és Fenyéry 
(Stettner György) Handbuch járói. Ezen derék lelkek, kik nekem mind szíves 
barátim, megkértek, hogy szedjek előfizetőket munkájikra, a minthogy nálam 
néhányan már vannak is: de hogy annál inkább segíthessem őket, s segíthet-
sük (így!) a nemzet javát, Téged is, azon bizodalomnál fogva, mellyet nekem 
becses barátságod nyújt, bátorkodom (így !) megkérni, ne terheltessél ezen szent 
ügyet magadra vállalni s a mennyiben talám dolgaidat nem fogják hátrál
tatni, elösegélleni. Ha fognak találkozni előfizetők Salamonra, a pénzt s 
neveiket csak November 12-dikére kellene hozzám küldened. A Handbuchra 
nézve pedig a bejövő pénzt elég idő későbben kézhez adnunk, csak hogy 
az előfizetők számát tudasd, mert ez fogja a könyv kijöhetését meghatározni. 
Kiadása mintegy 1200. fba fog kerülni s ennyi pénzt bizonytalanul veszélyre 
kitenni nem volna bátorságos, ha csak elegendő vevőket nem reméllhetnek 
a kiadók. Ezt a munkát igen óhajtanunk kellene hogy kijöhessen ; a külföld 
előtt is fényt vonna nemzetünkre. A két szerzőtől igen sokat várok mert, 
lelkes fijak s az illyes mindkettőjüknek leginkább fáchja. 

Ha Sédéinek irni akarsz nem szükség lakját a borítékon kijelelni csak 
czimezd neki leveled: à Monsieur Monsieur François Joseph Sédel à 
Pesthe, s bizonyosan kezéhez jut. 

Élj szerenesésen, kedves barátom ; ajánlom magamat szívességedbe s 
vagyok a szónak legszorosb értelmében barátod 

Bajza. 

4. 
Pozsony, Febr. 2-d. 1827. , 

Rég nem írtam neked édes barátom, mert rég beteg vagyok lelkemben ; 
s ne vedd hidegségnek, ha azt mondom, hogy most sem írtam volna, 
hanemha a szükség kényszerítene, hogy a Handbuch és Salamon előfizetése 
iránt szóljak veled. E szív olly melegen érzi barátságodat, mint egyébkor, 
csak hogy el van sötétedve, elborulva ; s nem képes .úgy, mint egyébkor, 
hevülni. Úgy bánok véle, mint a kis gyermekkel, mindent kedvére teszek : 
de híjába, csak az idő fog orvos-szere lehetni: mint már máskor is volt.1 

Kérlek téged, barátságod bizodalmánál fogva, ird-meg minél előbb, van
nak e előfizetők a Handbuchra, vannak e Salamonra ? S ha igen, kik azok 
névszerint s charactereikkel ? Továbbad arra kérlek, hogy ha foganatot 
reménylesz belőle, adj néhány jelentést valakinek a Soproni Evang. Pro-
fessorok közzül, hogy tanítványai között ossza-ki. Reményem van, hogy 
a Handbuch ott kedveilökre találand. — Salamon nyomtatás alatt van s 
két hét múlva kész lesz; a Handbuch első Része a Martiusi Pesti vásárra. 

Mikor fogsz eljőni Pozsonyba? Én December elejétől fogva mindég 
várlak. Keveset írok, édes barátom, mert nem vagyok képes írni : de mihelyt 

1 Az ifjú Bajza itt érintett lelki válságára nézve 1. Szűcsi József: 
Bajza József (1914), 28—32.1. 
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lelkemnek sorvasztó borongásai elosztanak azonnal venni fogod levelemet, 
bizonyosan fogod. 

Élj szerencsésen, leveledet elvárom melly a mondott dolog iránt érte-
sítni fog, és sus;árt hoz elsötétült lelkemre. Vagyok egészen a tiéd. 

Bajza. 
5. 

Pozsony, April 6-d. 1827. 
Igen kedves dolog volna az nekem, édes Barátom, ha előfizetőket 

gyűjthetnék azon tudva lévő könyvre, mellyet kiadni szándékozol; barát
ságomnak habár illy csekély dolog által is jelét adhatnám: de tudod azt, 
hogy a Diaeta Május 19-d. eloszlik, s a te könyved a Szépnem Bibliothecája 
még csak a jövő évben fog megjelenni, és így nehéz volna a könyvet egy 
ollyannak, a ki p. o. Szatmárba, vagy Szabolcsba megyén, kezéhez juttatni. 
Említettem sokaknak könyvedet s az lön a válasz a mit most mondék. 
Diaeta után igyekezni fogok, hogy néhány előfizetőket szerezhessek Heves
ben, vagy inkább Egerben, mert csak itt van egykét olvasó ; többi tájai 
Hevesnek nem vesznek könyvet, — talán azért, mert érzik, hogy könyv s 
tudomány nem nekik valók.1 

Hogy Hébe a boldogult Igáznak testvére által fog kiadatni ; Esztergám
ban Uránia nevű zsebkönyv, olly plánnal mint Kisfaludy Aurórája, éven
ként megjelenni, úgy hiszem ezek már tudva lesznek előtted. Csudálom, 
hogy ezen most említett uri embernek meg nem jelent már Hébéje. Csudálom 
Kazinczyt a rég jelentett : de még meg nem jelenhetett Anthologia miatt. 
A Handbuch első kötete Júniusban lesz készen, az Elet s Literatura 3-dika 
Augusztusban. Ebből láthatod, a magyar tudományos világ mint «küzd és 
habzik forr és vív» ! Bár így küzdenének az olvasók is könyveket venni. 

Vörösmartynak Cserhalommal s Zalánnal tündöklő neve sok előfizetőt 
adott Salamonra. Salamonról, melly ifjúkori dolgozás, s előbb készült mint 
ezen barátomnak minden egyebei, nem merek, s nem akarok szólni : de 
érteni fogod mit gondolok. 

Minap egy valakinek, elsőbb rendű Íróink közzül elmondám vélemé
nyemet Tessedik dala felett (Aurora. 1827. lap. 83.) s ö felelt oly módon, a 
miként elhallgathatott volna, el bizvást még előttem, biztos barátja előtt is. 
S monda, miképen nincs igazam, s milly tökéletesnek ismeri ő az említett 
darabot: de — okait elhallgatá. S jól tette, mert azokat nehéz lett volna 
előhordania. Én ezután kényszerítem magamat, hogy szeressem a dalt: de, 
o szerencsétlenség ! ezt ki nem nyerhetem magamtól.3 Én kezdő művésznél 
nem annyira ügyelek a Horatiusi dulcia sunto, és animum auditoris agunto 
postulatumokra, mint az isteni lángnak csillámait lesem, mellyeket csak 
érzek, de megmagyarázni nem tudok, s a hol ezeket feltaláltam, habár mel
lettek csínt nem is, egységet nem is — ez utóbb fog jöni, s a gyakorlottság 
resultátuma lesz — mingyárt elmerem mondani az auguriumot, s nem fél-

1 Kissnek ez a munkája sem jelent meg. Talán azonos a Nemzeti 
Múzeumban lévő sajtóra kész kézirattal : Magyar leányok kézikönyve. Quart. 
Hung. 1815. 

3 Toldy vagy Helmeczy az, akivel erről vitatkozott. (VI. 224—228, 232. 
) 
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tem a felkentet : nem rettegek a kinevettetéstől. De itt eltompul látásomnak 
éle, s a darabot, mint minden lelketlen szüleményt, oda óhajtanám viszsza, 
honnét a Szentírás szerint, a világ, és minden vétetett. 

Belém a Genius nagy gyűlölséget oltott a lelketlen versek iránt, azért 
válogatom olly szorgalommal a tárgyat, azért ülök napokig egy igen kicsiny 
darabocska készitése mellett hogy a gondolatok ezrei közzül a leghelyre-
illőbbet válaszszam ; szóval, azért írok olly keveset, s olly ritkán. Verset 
szenvedelmesen sze(re)tek keveset írni.1 Ezt azért mondom-el neked, édes 
barátom, hogy tudhasd, hogy nekem kevés darabjaim vannak készen, követ
kezőleg hogy e miatt nem igérhetném-meg bizonyosan, ha adhatok a gyűjte
ményedbe valamit:2 de nem ígérhetném azon tekintet miatt is, hogy minden 
eddigien készített, s ennekutána készítendő lyrai darabjaim felett Ferimnek 
(Schedel) van általam átadva a tellyes hatalom. Ö disponál vélek tetszése 
szerint ; egyedül változtatni nem szabad neki sem az ortographiában, sem a 
darabokban, s nekem szavam sincs semmibe. S ritkán tudom azt is, mi íog 
tőlem Aurorába, Hé bébe vagy máshova jőni. Megengedj hát édes barátom, 
hogy parancsolatod tellyesitését nem Ígérhetem. Azonban lehet, hogy fogok 
adhatni, ha darabjaim szaporodnak, és Ferim megengedi, a mi miatt nem 
sokára írni is fogok neki, mert a múlt héten is küldtem hozzá két dalt s 
egy románczot, — talán Kisfaludynak fogja adni. Az Uránia kiadója is ezen 
czélból külde hozzám jelentést : de én nem Ígérhettem neki semmit. Mást 
talán fogok adhatni, ha megtudom, millyen leszen gyűjteményed, azaz 
millyen darabok állhatnak benne. 

Thewrewk Követek biographiájit s képeit adja ki. Kérdhetnénk: mire 
az ? Ö tudja. Naviget anticiram. 

Kazinczy nekem nem ír. Év óta nem ír. 
Élj szerencsésen, igen kedves barátom, s írj nekem, majd akkor meg

írom hol leszek Diaeta után. Vagyok egészen a tiéd 
Bajza. 

6. 
Pozsony, Augustus 15-d. 1827. 

Tegnap előtt vettem levelét Toldynak, ki téged szíves barátsággal 
idvezel, s kér, fogadnád-el szeretete jeléül ezen példányt Aestheticai leveleiből. 

Megengedj, édes barátom, hogy illy későn válaszolok még Aprílban 
írt leveledre. Két hónapot részint Bécsben,3 részint otthon Hevesben töl
töttem ; a harmadikat pedig majd nem egészen betegeskedve, s ez az ok, 
hogy levelem elmaradt. 

Köszönöm dalodnak közlése által hozzám matatott bizodalmad^.* 
Kedvesen vettem azt, s mivel Ítéletemet kívántad felöle, nem fogod balul venni, 
ha gondolatimat nyíltan, s tartózkodás nélkül elmondom neked, neked, kit 
ollyannak ismerlek, a kinek lelke hiúságokon nem kapkod, hanem a müvé-

1 A levél rongált, a zárójelben lévő két betű az én pótlásom. — 
Ugyanez a gondolat részletesebben kifejtve egy Toldyhoz intézett levelében. 
(VI. 293.) 

2 Kiss e gyűjteménye sem jelent meg. 
8 Bajzának erről à bécsi útjáról eddig nem tudtunk. 
* Kissnek itt megbírált verse a Lantoló. (VI. 260.) 
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szét szeretetétől melegítetik, .s a mívet nem azért becsüli, mert ön dobba-
sának szüleménye, hanem azért, hogy az jő. —A közlött dalt általolvastam, 
általgondoltam, s azt mondom, hogy plánjára nézve igen, de a kivi
telre nem tartom szerencsésnek. Az a thesis, és antithesis egymás ellenébe 
való tétele, melly szerint egy felől az életbe fonódott kellemetlenségek, más 
felöl a költői létből kifejtett boldogságok előadatnak, s utánok mint resul-
tatum egy didacticai alakú reflexió tétetik, nem roszút volnának kigondolva : 
de ezen felvett plánnak kivitele, egy olly probléma, mellynek megfejtése 
igen nehéz feladás, s itt tellyességgel nincs is megfejtve, mert az olvasó 
elébe állított gondolatok a mellett, hogy igen mindennapiak, s felette szűk 
körű phantasiára mutatnak, és színökön nem ismerszik-meg az a tündér 
éghajlat, melly alatt születniök kellett volna, s a honnan Schillernek Muzája 
a virágokat hozza : 

«Sie brachte Blumen mit und Früchte 
Gereift auf einer andern Flur 
In einem andern Sonnenlichte 
In einer glücklichern Natur.» 

(1. Schill, allegóriáját a Poezisról ezen 
cím alatt: Das Mädchen aus der Fremde.) 

ezek mellett, mondom, nem kevéssé figyelemre méltó hiba az, hogy 
ámbár ezen gondolatok igen prózai nyelven zengenek, még is nincs 
általok azon simplicitas eszközölve, mellyet dalban mindenkor szükséges 
requisitumnak tartunk. Továbbad mikor az olvasó a negyedik versszak 
(stropha) negyedik sorához ért, még valamit vár, melly a dolgot kifejtse, mert 
a kék egemre bánatéj borúi szavak után következő repetitió által ki nem 
elégítetik a vágyás ; következőleg ezen dalt én bevégzettnek nem tekint
hetem. A kifejezések többjei között a Fájdalomhabot és az élet életét nem 
értem. Kivált az első felette mesterséges impropria locutio, mellyet a dal
nak egyszerű természete nem tűr. Ezen előadott hibáknak nagy része abból 
ered, hogy a technikának volt minden feláldozva, s a technikai postulatumok 
betöltése leginkább szem előtt tartva, a mik valósággal a legnagyobb ügyes
séggel is vannak betöltve, s a mindég tiszta trochaeikus lábak által a leg
gyönyörűbb harmónia zeng vissza a fülben : de ebben is van aztán a dal
nak minden érdeme. Azonban ezt nem csudálom, mert régibb darabjaidat 
nem írtad mértékben, s a kezdő mindenkor szereti a regulákat szorosan 
szem előtt hordani, a mi könnyen eltéreszti. Ha többet fogsz mértékben 
dolgozni, a mértéknek, ámbár reá figyelmezni szükséges, nem fogsz olly 
nagyon tömjénezni, mint ezen darabban. Az a repetitió minden negyedik 
sor után, habár hozzá hasonló példát az újabb nemzetek classicusai között 
is untig eleget lelhetni, kellemetlen egyformaságot okoz : de én azt hiszem, 
hogy a hiba szinte úgy hiba Gölhénél, az ő nagysága mellett is, valamint 
az igen kisded Streckfusznál.1 Sokat fogna'a darab nyerni, ha egy által dol
gozáson menvén által, úgy alkalmaztatnék, hogy ezen repetáit sorok csak 
kétszer, tudniillik, mint első és utolsó versszak kerülnének-elé : de akkor 
ezen scholasticai logica definitio «a dal égi hangvegyűlet» helyett más 
sornak kellene tétetnie. 

i Strekfuss Adolf, Friedrich Kari (1779—1844) német költő, a pesti 
/Spiegelnek munkatársa. 
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Ez véleményem a kérdésben forgó dal iránt. Fogadd baráti szeretettei 
valamint én azzal mondom, s tartsd szemed előtt azt, hogy mind ezen 
mondottaim mellett is darabod találhat kedvellőkre. Hogy bennem nem 
talált ne csudáld. Nekem kevés mív tetszik még azok közzül is, meliyeket 
sokak által elismert nagyok adának. Az a poézis, mellyet én darab idő óta 
szeretek, a mostaniak közzül csak igen kevésnek sajátja, s bár elismerem 
talentumaikat egy Grillparzer, Werner és Müllernek : de őket szeretni nem 
tudom többé, s előttem a Gőthei és Tiecki productumok lesznek talám 
örökké a német föld productumai között a legkedvesbek. 

Midőn e levelemet veended, már akkor nehezen leszek Pozsonyba azért 
leveleidet címezd Pesten, és Gyöngyösön keresztül Orosziba, a hol lakásom 
vagyon. Ottan fogok mulatni egész' Octoberig, azontúl pedig Pesten, melly 
iránt bővebben foglak tudósitani. 

A Handbuch, első kötetje most fog kijőni Augustusban. Ha történetből 
valaki prenumerált volna nálad, tudasd velem vagy Toldyval. Kazinczy 
Anthologiát nem ad. 

Élj szerencsésen, édes barátom, vagyok a szónak legszorosbb értelmében 
barátod. T, . 

Bajza. 
Közli: Szűcsi JÓZSEF. 

FALUDI FERENC LEVELE ZALA VÁRMEGYÉHEZ. 
Faludi Ferenc 1750—1753-ig a köszsg jezsuita rendház főnöke, rectora 

volt: ahhoz az iskolához került viasza, amelyben gimnáziumi tanulmányait 
harmincöt esztendővel azelőtt elkezdte Az iskola épületével, berendezésével 
akkor is baj volt. Előbb Thököli emberei elvették a jezsuitáktól, majd 
1700-ban leégett, s 1710-ben Balogh Ádám kurucai újból fölgyújtották, s az 
oktatás csak 1715-ben — épen mikor Faludit is beiratja atyja — kerül 
rendes kerékvágásba.1 Egy emberöltővel később ismét bajban vannak. Aligha 
a régi időket sínylik meg; inkább az alapítóhoz, SzeJepcsényi Györgyhöz 
hasonló patronusok hiányzanak, akik a közben lerongyollott iskolát adomá
nyaikkal fölsegítsék. Ezért gondol Faludi a vármegyékre. Zalamegye levél
tárából most került elő ez a rövid levél, amellyel Faludi —-, valószínűleg 
1752. szeptember elején, az őszi nagyszünidő kezdetén — akár a megye köz
pénzeiből, akár magánosok adakozásából kér támogatást az épület tataro
zására. — A levelet dr. Fára József, Zala vármegye főlevéltárosa volt szíves 
rendelkezésemre bocsátani. A megye közgyűlési iratai között akadt rá,2 de 
az elintézésnek hiába kereste nyomait. Az írásra kívül a főjegyző rájegyezte: 
Ex cassa nihil, úgy látszik, nem is vette a közgyűlés tárgysorozatába, csak 
a hivatalos ügyeken kívül említette meg. Hogy «az Urak» adakoztak-e, arról 
épen ezért nincs följegyzés. Az érdekes levél így szól: 

i Gyárfás, Faludi Ferenc élete. IK. 1910. 135. 1. 
2 Zala vm. lvt. Közgyűlési íratok, 1752. október 20. kgy. Instantia. 


