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•osztályára. A' társaságra csak hazaszeretetből szolgáló 25 személyből össze
alkotott igazgatás fog ügyelni, és ennek tagjai esztendőnként magok közül 
választják a' Társaság' Elölülőjét. Tiszteletbéli tagok 24 lesznek, nyolczan az 
igazgató testből, a' többi pedig azon hazafiakból, kiknek méltósága a* társa
ságnak külső díszt és fényt adhat. Ezeket követik a' rendbeli tagok hetet 
hetet számlálván minden osztályra úgy, hogy mindenik osztályból három 
három Pesten lakják és minden héten gyűlést tartson ; a' többiek pedig a' 
hazának különféle részeiben lakhatnak, de esztendőnként egyszer tizennégy 
napig Pesten köteleztetnek tartózkodni. Mivel pedig a' társaság' tökepénze 
mind ezen rendbéli tagoknak fizetést még most nem adhat, meghatároztatott, 
hogy csak a' nyelvtudomány osztályára neveztessék most elejéntén rendbéli 
hét tag, a' többire pedig csak négy négy. Leszen ezenfelül a társaságnak 
Titoknokja és Gazdája is. Végre igyekezőbb ifjú írókból, söt az idegen tudó
sokból is, választatnak levelező tagok határozatlan számmal, és a' haza
fiaknak azon megkülönböztetés adatik, hogy idővel csak a' levelező hazafi 
tagok közzül választatnak a' rendbeliek. — A tagok' fizetése 's egyéb pénz
béli kiadások így vannak meghatározva : most kezdetben mindenik osztály
ból csak két tag vészen fizetést, egy Pesti és egy vidéki, amaz esztendőn
ként 500 fi., ez 300 fi, pengő pénzben, azon Pesti tag, ki egyszersmind a' 
könyvtár' őrzője lesz, kap 700 fi,, a mathematical osztályé 600 fi. pengő 
pénzben különös fundatio mellett. Az esztendőnként kijövő legjobb Magyar 
munkának jutalma 900 fi. pengőben. Az esztendőnként felteendő két tudományos 
kérdés' legjobb megfejtőjének fejenként 100 arany. Igen óhajtottak volna oily 
Titoknokot, ki semmi egyéb hivatalt nem viselne, de mivel annak most olly 
fizetést nem lehet rendelni, melyből hivatalához illőleg élhessen, megenged
tetik néki más :hivatalt is viselni és a' társaságtól vészen esztendőnként 
800 fi. p. p. fizetést. A' Gazdának fizetése 400 fi. hasonlóan pengő pénzben. 

Talán nem bántalak meg, ha utolsó levelemben munkámra nézve tett 
kérésemet megújítván, egyszersmind egy más kéréssel leszek terhedre. Én 
néha néha irok neked, 's te eléggé jó vagy, bízodalmamat becsülni és 
viszonozni; de hogy tulajdon szavaiddal éljek: mi egymást soha sem láttuk, 
nem is lehet reménységem, egy könnyen, ezen szerencsével dicsekedhetnem, 
tedd meg tehát ha egyébaránt lehet, hozzád viseltető szeretetemnek és tisz
teletemnek, hogy legalább képedet bírhassam, képét egy jó hazafinak, 
engemet szerető embernek, és azon Magyar Poétának, ki néha kedves leve
leket ír és küld hozzám a' külföldről. Isten veled ! 

Élj boldogul Bitnitz Prof. 
Közli: G É F I N GYULA. 

ISMERETLEN KAZINCZY-LEVÉLEK. 
Édesatyám, Váczy János iratai között Kazinczynak három eddig nyom

tatásban meg nem jelent levelét találtam. Mind a három másolat az irodalom
pártoló Horváth Döme (1819—1899) kezeírása (Öt ív, az utolsó 5-össel jelezve). 
Bizonyára a Levelezés utolsó kötetének megjelenése után kerültek édes
atyám kezébe, s a már ekkor tervbe vett Pótköteibe szánta őket. Onnan 
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sajnos kimaradtak, így most hozom a nyilvánosságra a három levelet. Szöve
gük, híven a kézirathoz, a következő: 

G e n e r á l i s b á r ó V a y M i k l ó s n é n a k szü l . b á r ó A d e l s h e i m 
Joannának.*) 

Nagyságodnak anyai gondjai meg vannak jutalmazva : minden tökélyt 
együtt, és igen nagy mértékben bíró fija, kit belső érdemein felül még a 
szép külső, és a' mit a' természet csak a' maga leginkább kedveltjeinek ad, 
az ékes beszéd is ragyogtat, Diaetánkon megnyerte a jók' tiszteletét, 's-
illy fiatal esztendeiben a' Haza Nagyjai között ül. Hova fog majd felhágni, 
ha az Ég kedvezend életének ! és millyen volna most öröme annak a tiszta-
lelkű és nagy, és nemes érzésű atyának, kit én még mindig élőnek szeretek 
rajzolni, ha láthatná házának ezt a' fényét ! A' hírre elfogott ez a' gondolat 
s nem leltem nyugtot, míg érzéseimet Nagyságodnak elébe nem önt-
hetem. Fogadja azt Nagyságod azon tisztelet' jeléül, amelylyel én Nagy
ságod, 's nagy férje, és ragyogó háza, 's a' Vay vér eránt változhatatlanul 
viseltetem. 

Engedjen az Ég hosszú életet Nagyságodnak, hogy háza szerencséjét 
virágzani, nagy fiját olly tetőkre lépdelleni láthassa, hol majd teljesen fogja 
betölteni nagy reményünket. Ragyogtassa ez a' Vay is nevét az által, a' 
mivel Eleji ragyogtatták, azok a' dicső, azok a' szent férfiak ! *Nékem öröm 
kitekinteni a' jövendőbe, 's elképzelni, hogy a5 Nagyságod unokáji méltók 
lesznek atyjokra, 's anyjokra, nagyatyjokra és nagyanyjukra! 

Kegyességébe ajánlva, maradok mély tisztelettel... 
Ujhely, január 13 d. 1831. 

*) Midőn idősb 29. esztendős Miklós fija, Zemplénnek 1827. olta elsőbb 
Vice-Ispánya, és 1830. diaetai követje, Borsod vármegyei administrátornak 
neveztetett (1830. dec. utolsó napjaiban). 

Sz i lvás i S z a b ó Jánoshoz .*) 
Ujhely, január 131, 1831. 

Nem volt erőm megtartóztattni magamat, hogy 0 Nagysnak a' Mélts. 
GeneTálisnénak örvendésemet, nagy fija megtiszteltetésén elébe ne öntsem, 
's midőn azt tettem, mint mellözhetném-el azt a' tisztelt barátomat, ki azt 
a' nemeslelkü férfit a' hazának nevelte ? Az úr második atyja báró Vay 
Miklósnak, 's itt épen azt érzi, a' mit 0 Nagysága a' Mélt. Generálisné. 

Megbántva érzeném én magamat, nagy érdemű barátom uram, ha az 
Ur azt hihetné felőlem, hogy én a' Bárónak borsodi administrátorrá nevez-
tetésében csak azt nézem, a' mit a' lelketlenek, a' titulust, a' fényt, azt a, 
villogást, noha ez is szerencse. Nevetséges 1 ezt játszani, 
hogy mi mindegynek tekintjük, akár bársonyban járjon valaki, akár pak-
rőczban. Azt nézem én, hogy az Ur neveltje ott, a' hol állni fog, és még 

' *) Báró Vay Miklós Generális' két fiának nevelőjéhez. 
n * Olvashatatlan szó. 
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inkább a' hova majd felfog hágni, mennyi jót tehet a Hazának és Protes
tantizmusnak. Gyanús két név, 's nagy részben azoknak tűzök miatt,:a' 
kiket egyikénél és másikánál, mivel a' dolog értéséig nem, emelkedhettek 
fel, csak á név gyulaszt ; de tisztelt barátom uram előtt szavam nem lesz 
gyanús. Az Ur fija emlékezni fog, hogy e kettőért mit tettek nagy Eleji, 
ss nem hajlik-el dicső ösvényekről. Az ígér igazi dicsőséget; ahhoz képegt 
»minden fény homály. ... ; /.' "í> 

Nem ismerem közelebbről Borsodot, de bár ott Glodiusok'ne Tolnának, 
kik nem tűrhetvén, hogy őket a' sors a' nép sepredéke közzé vetette, szem
telenséggel követnek-el mindent, hogy ök is elől állhassanak. Utálatos és 
gonosz had, 's kész mindent elkövetni, mert a' jót is csak kevélységétől 
•szurkálva teszi. Büszkélkedve vallom magamról, hogy én az effélék közt 
fel nem tudom lelni magamat. Én pirulok helyettek. 

Késő éjjel írom ezt, 's, kénytelen vágyók berekeszteni, mert szemem 
már alig látja betűimet. Azon könyörgéssel vetek véget, hogy az Isten az 
ifjú Vayakból neveljen Elejikhez méltó fiakat. 

Maradok szíves tisztelettel. 

Cse r ey M i k l ó s n a k . 1 

Profilomat, melly minden hozzá értőknek ítéletek szerint a' iegtökélle-
tesebb rajzolás, azért küldöm, hogyha ezt Rostynak felküldened tetszenék, 
felküldhesd, mert ö a' Cuprum utón dolgoztathat belé szemet, fület etcet. 
Megkeltenék írnod, hogy a' haj római módra légyen csinálva, mjnt p. o. a' 
Napoleon' pénzein. Nem gondolom, hogy, en face valami jót csinálhasson. 
a' Cuprum után is, kőben a' véső. Azonban ezt tetszésedre hagyom. Hidd-
•el, . hogy barátságodat, mellyet ezen czikkely mutat leveledben, érdeme 
szerint becsülöm. Magna verő animi prorsus humilis esse potuit, qui Cse-
Teyna sibi adiungit. Ezt fogja mondani, a' ki halálom után leveledet olvá-
sandja. Én kövekhez nem értek: de a' mit disborusi kőről írsz, nagy gyö
nyörűséggel olvastam, 7000 Rf. mennyi pénz ! és eggy kőért! — Ez előttem, 
édes barátom, olly vesztegetés, mint mikor a' Római Gazdag házakat adott 
egy halért. 

3. képem eránt írván ezen leveledben ugy látom, hogy Benkö Jósef 
a* néki küldött levelet másokkal közlötte. Tőle kértem tudósítást, ha ezen 
3. kép felől nem tud e valamit. Ő talán azon levélben fog nekem írni, 
mellyet Kis Miklós ur küld általad. 

Tegnap az a' gondolat szállá-meg, hogy életemet írom-meg születésem 
olta esztendőnként. Nem a' publicum számára, és nem azért, mintha valami 
nagyot gondolnék iiékiek hagyhatni, hanem azért, mert a' maradéknak mindig 
kedves az, ha Eldődjeiket a' legkissebb kicsinységekben is ismerhetik. Hiszen 
magunknak nem azért festetjük, hogy szép ábrázatot akarunk hagyni á' 
maradóknak. Ezt a' gondolatot onnan fogtam, mert a' napokban láttam, 
hogy Péter Bátyám (az a\ temérdek gazdagságú ember) a' sírásig illetődött-
meg, midőn, bizonyos dolgot parancsolván, hogy beszéljek-el előtte, azon 

1 Váczy János megjegyzése a kéziraton : kétes, talán Farkasnak. 
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scenámra jutottam, hogy a' Minister B. Swieten Gottfried, midőn 1791ji 
elmozdíttatván vallásom miatt a' hivataltól, engem két ízben ölelt meg,. 
és igy egyszer is két, másszor is két csókot nyomott orcámra. Ennek a? 

négy csóknak mindenike megér, édes barátom, egy-egy koronát. Csak teher
rel ne kellene küszködnöm, csak annyim volna, hogy valaha gyanítani 
kezdhetném sorsomat, nem gondolnék a' négy koronával. — Asszúszölőt 
a' legszívesebb örömmel készítek, bár olly jó esztendő légyen ez is, mint 
1816. volt. Tavaly egy cseppnyit sem csináltam, mert az esztendő rossz
volt borra. 

[Kelet nélkül] T r . T , 
VACZY JÓZSEF. 

HÍR KISFALUDY KÁROLY UTOLSÓ NAPJAIRÓL. 
Horváth Döme másolatában a föntebb közölt Kazinczy-leveleken kívül 

van egy negyedik, ismeretlen kézből Helmeczyhez intézett levél. Egy héttel 
Kisfaludy Károly halála előtt kelt s érdekes adatokat őrzött meg. így szól : 

H e l m e c z y M i h á l y n a k . 
November 18a. 1830. 

Tegnap estve nálam levén Vörösmarthy, kérdem, régen volt e Károlynál ? 
— Most jövök onnan felelte. — Bizony gyengén van ; múlt éjjel [16-ról 17-re] 
oly rosszul lett, hogy Schedelért kellett futni, és Schedel azt mondja, de 
Stáhly is, hogy tán 24 óra sem telik bele, 's túl eshetik. Épen midőn ezeket 
mondogatá, fiáker áüa-meg ablakom alatt, 's Károly' legénye, Jancsi, egy 
asztalkendővel 's hosszú findzsákkal jött. Barátom, elijedek. De az inas 
valamennyire megnyugtatott, mondván, hogy ura küldi, feleségemet kérve,, 
adna neki befőzött gyümölcsöt. A nyáron NKárolyban levén, megkértem az 
ottani kertészt, készítne számomra (pénzemért) illy Eingesoltenest, azonkívül 
gróf Csákyné is szokott majdnem esztendőnként feleségemnek küldeni, 's 
illyennel tartja az asszony Károlyt egy idő óta. Kérdezem Jancsit, hogy van 
ura? Csak ugy mint egész nap. Forgó úr és Vermes fiskális van most nála. — 
Kisfaludy Sándor elment, tegnap délben. — Ezt meg nem foghatom. — 
Vörösmarty Schedeltöl hallá, hogy Forgó 's talán más jó baráti is, és K.
Sándor testamentumra emlékeztetek a' beteget de ö arról hallani sem akar. 
így nem hiszem, hogy Jánosiné rá bírhassa. Most délelőtt 11-után befordulok 
hozzá, oda szándékozik feleségem is Farkasnéval. Isten veled édes Miskám Ï 

* csókolom. 
Miért nem küldtetek szegény Vörösmartynak előfizetőket Csongor és 

Tünde' kiadhatására ? — Most kénytelen ismét aetiákat kéregetni 's holnap 
Fejérvárra megyén, ha lehetséges lesz a' nyomtatóval végezni. 

Közti: VÁCZY JÓZSEF. 

1 Olvashatatlan szó. 


