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HOHENTHAL. Mais mon Dieu ! wenn 
ich Sie aber versichere, daß ich voll
kommen wohl bin ! 

FORSTHEIM. NU ! Sie werden mich 
doch nicht blind machen wollen.. 
Vorhin war mir die Freude vor die 
Augen geschossen. Aber nun sehe 
ich wohl, daß Sie gar nicht aussehen, 
wie man in ihren Jahren aussieht, 
wenn man gesund ist. Hol mich Gott, 
wenn ihr Vater, da er starb, nicht 
besser aussah, als Sie. Sie sind ja 
so mager, wie mein Windhund. 

HOHENTHAL. In Frankreich würde 
eine plumpe rothbackige Figur wenig 
Glück machen. So wie ich, das ist 
die herrschende Mode. 

FORSTHEIM. Diese Mode soll der 
Teufel holen. Ich hätte gewünschet, 
mein künftiger Schwiegersohn wäre 
nicht von dieser Mode. — Da es aber 
nicht anders ist, so will ich es über
sehen, weil ich hoffe, daß Sie wie
der nach deutscher Mode können 
geformet werden. 

HOHENTHAL. Ah ! was vollen die 
Deutschen? Die'jhaben gar keinen gout. 

FORSTHEIM. Dafür aber gesundes 
Fleisch und Blut und feste Knochen. 
Herr ! lassen Sie mir die Deutschen 
ungeschoren, sonst bleiben wir nicht 
Freunde. 

MÉLYVÖGY. Mais mon Dieu ! Igen 
de ha én tökélletesen meg-győzom 
arról, hogy én beteg nem vagyok. 

MEZÓ'DI. Hiszen talán nem akar 
engemet el-hitetni — vagy vakká 
tenni. Ez előtt jó színbe volt — De most 
ki-tettzik egy tekintetre, hogy nem 
ugy nézz ki, mint az emberséges 
ember szokott — Mondhatom, hogy 
az öreg Attya jobban nézett-ki mikor 
meg-hólt — mint fiam Uram most — 
Hiszen fiam Uram ollyan hitvány, 
mint az én agaram. — 

MÉLYVÖLGY. Frantzia Országban 
egy piros, kerek, tölt Ábrázat semmi 
szerentsét nem tehetne. Vagy ha vala
mire mehetne is, de annyira nem 
mint én, ez a' legujjabb tettzö módi. 

MEZŐDI. Vigye el az Ördög ezt a' 
módit — Azt akarnám, hogy az én 
vőm ne lenne ennek a' módinak ele
ven képe — Hiszem e' szerént a' 
módi szerént az én Agaram a' leg
szebb szerentséket tehetne Parisba — 
No ! de már minthogy igy van a' 
dolog, még-is tsak meg-határozom, 
remélvén, hogy fiam Uramat a' Ma
gyar módira hajthattyuk ismét. 

MÉLYVÖLGY. Mit ? Magyar módira? 
a' Magyaroknál nints semmi gout — 

MEZŐDI. De van a gout helyett 
egésséges húsak, és vérek, 's emel
lett kemény erős tsontjaik — (hara
gosan) Azonban kérem ne szóllyan 
a Magyarokról ily formán — mert 
egybe vész a' Baráttság — 

WALDAPFEL JÓZSEF. 

TOLDY FERENC LEVELE KOSSUTH LAJOSHOZ. 
Kossuth Lajost, mióta Olaszországban telepedett le, számtalan sok 

írással keresték fel a honfitársai. Levelek, memorandumok, díszpolgári ok
iratok, képviselővé választási jegyzőkönyvek, albumok, fényképek érkeztek 
hihetetlen bőséggel Torinóba. Egyike a legtisztesebb neveknek és a legérté
kesebb ajándékkal kedveskedöknek Toldy Ferenc. Miniszterpapirra, nagyon 
szép sorokkal rótt kiadatlan leveléhez Irodalomtörténeti olvasókönyvének 
L-H. kötetét mellékeli. A levél mostanában került kezembe a Nemzeti Múzeum 
Kossuth-irattárában az 1875-ős iratok közt, levéltári száma : 5196. Megírására 
az adott alkalmat, hogy Toldy Ferenc fia, István 1875-ben kilépett az állam 
szolgálatából, hol eddig előkelő megbízásokat teljesített, hogy egész erejével 
irodalmi törekvéseinek élhessen. Szabadságát olaszországi utazással kezdte 
meg. Ennek során szándékozott a torinói remetét is meglátogatni. Édesatyja 
vele küldi meg Kossuthnak 1868-ö9-ben megjelent munkája két kötetét. 
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Levele a következő : 

Kegyelmes Ur! 
István fiam, olasz útjában Nagyméltóságodnak is be kivánván mutatni 

tiszteletét, felhasználom ez alkalmat arra, hogy e munkát régi tiszteletem 
emlékéül Önnek benyújtsam. 

Egész terében fogván fel az irodalmat, kiterjeszkedik az oly térre is, 
melynek említése is ki volt ezelőtt a gymnasium falaiból rekesztve. Jelenleg 
tiltott szak és tiltott név (aláhúzva) iskoláinkban nincs többé, őszintén Örven
denék, ha azon szak előadásában, melyről az Olvasókönyv II. kötetének 
Előszava a VI. VII. lapokon emlékezik, a tárgyilagosságra törekvés Nagy
méltóságod elismerését is szerencsés volna kivívni. 

Ki a többiben az érdem meleg tiszteletével vagyok Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgája 

Pest, augusztus 23. 1871. 
Toldy Ferenc. 

Érdekes volna Toldy hagyatékából közölni az erre a küldeményre 
bizonnyal megkapott választ is. Nem valószínű ugyanis, hogy Kossuth, aki 
tőle telhetőleg minden levélre és küldeményre sajátkezüleg válaszolt, beérte 
volna azzal, hogy csupán Istvánnak fejezze ki -meleg köszönetét szavakkal, 
— a találkozás alkalmával — mikor tőle az apa könyveinek átolvasása után, 
jogos várakozással óhajtott választ. 

Közli: HEGYALJAI KISS GÉZA 

BESSENYEI SÁNDOR LEVELE SZILY JÁNOS 
SZOMBATHELYI PÜSPÖKHÖZ. 

A szombathelyi püspöki levéltár őrzi (I. állv. kurrens iratok) Bessenyei 
Sándornak, György bátyjának Szily János püspökhöz írt következő levelét : 

Debretzenbenn, 20k Dec. 796\ 

Nagy Méltóságú Püspök 
Kegyelmes Uram ! 

Elmémben forgatván azon kegyességit Excellentzíádnak, a' mellyel 
Zala Vármegyében lett quártélyozásomkor erántam volt, bátorkodom most 
is ugyan azon igaz hazafiúi szívvel és bizodalommal, a1 mellyel akkor 
Excellentzíád eránt viseltettem, Előtte újra megjelenni. Most is a' vágyok, 
a' ki akkor voltam, és nem is lehetek egyéb soha annál, hogy bennem egy 
csepp vér is ollyan ne légyen, a' melly mediate, vagy immediate a' köz 
jóért ne buzogjék. Ugyan ezen vértől buzdítatvánn, bátorkodom Excellen
tzíádnak azt jelenteni, hogy a' midőn a' Mars Theátrumáról, a' hol Kirá
lyomhoz és Hazámhoz való hűségemet harmintz esztendőkig bizonyítottam, 
leszállvánn, a' Mú'sák Theátrumára léptem, elhitetem azt magammal, hogy 
nem csak vérrel festett kardúnkal, hanem pennával is szóigálunk Hazánk
nak. Ettől a gondolattól elragadtatvánn, itt Debretzenbenn csendességembenn 
szemeimet a' Magyarok környülállásokra vetettem, és láttam azt, hogy 


