
ADATTÁR. 

DEÁK FERENC KIADATLAN LEVELEI. 
Tizennégy Deák-levelet közlünk alább, amelyek közül 13 Stettner (2Jádor> 

Györgyhöz, az Auróra-kör mozgékony és érdemes tagjához, Bajza, Vörös
marty, Deák hűséges barátjához íródott. Az utolsó, legterjedelmesebb és 
talán legjelentősebb levél Vörösmartynak szól. A levelek ma is a Stettner-
család birtokában vannak1 s csak jelen közlésükkel válnak közkinccsé. 
Valamennyi az 1826—1832. terjedő hat esztendőből való. Ezt az időt Deák 
csendes visszavonultságban Kehidán töltötte, s csupán megyéje közéletében 
vett részt. A l t levélnek még legrövidebbje is érdekes emléke Deák ezidő-
beli életének. Stettnernek, a hű, megbízható, mindenkor szolgálatra kész 
jóbaráinak adott megbízásai képet adnak Deák olvasmányairól, aki az ország
gyűlési diáriumok és akták, jogi repertóriumok és instrukciók mellett buzgón 
olvassa Shakespeare színjátékait, Schlegel dramaturgiája), s távol a világtól, 
kehidai magányában élénk figyelemmel kíséri a pesti irodalmi eseményeket, 
forgatja a Jelenkort, a Tudományos Gyűjteményt és az Aurórát ;-a legképzettebb 
literatort is megszégyenítő tudással és bölcs ítélettel bírálja Pázmándi Horvát 
Endre Árpádiászkí és Toldy meg Stettner Handbuch]át, idézi Csokonait 
és Fáy Andrást. Megindító buzgalommal serénykedik a Handbuch példányainak 
eladása körül, és a vidéki irodalmi érdeklődésről kesernyés humorú képet 
rajzol. Ez az idő az, amikor még habozik az irodalom és a politika között, 
s már-már úgy látszik, mintha inkább az irodalom felé hajtanék. De utolsó,. 
Vörösmartyhoz írt levelében már egész hevével jelentkezik a politikai elhi
vatottsás, a magánéletnek a közügyek alá rendelése, s kibontakozik már a 
haza bölcse, a megfontolás, mérséklet embere, a nagy kibékítő, aki nem 
akarja «a százados tölgyet éles nyelvünk egy vágásával ledönteni» s úgy 
látja célszerűbbnek, hogy «csak gyöngéden nyúljunk az élőkor bal vélemé
nyeihői szövött lepléhez, melly néki meg szokás által kedves lett, ne érez
tessük vele mezítelenségét, ne gúnyoljuk régi szabású erkölcseit.» Ez a levél 
korszakot znr és korszakot nyit Deák életében: egy esztendő múlva el is 
hagyja kehidai magányát, hogy mint követ tevékeny részt vegyen a köz
ügyek intézésében. A levél érdekesen egészíti ki Deák Vörösmartyhoz íroti 
többi levelének sorát.2 

i Zádor (Stettner) Béla, ny. min. tanácsos úrnál. 
* Kiadva: Czapáry László, Vörösmarty-emlékkönyv. 1900. 
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1. 
Kehidän, 8-ber, 1826-ik 

Kedves Barátom! Esztendő. 
Váratlanul, de annál kellemetességben leptek meg soraid, nem azért, 

mivel szíves barátságod állandóságáról bizonyossá tevéi, mert hiszen én 
arról soha nem kéielfcedtem; hanem egyedül az^rt, mert boldognak, meg 
elégedettnek vallod Magadat azokban. Adja Isten: hogy a költők szerelméről 
Vörösmartyval közlött észre-vételemet éltednek szerenesés folyta töséletessen 
meg czáfolja! tanácslom azonban: hony Fáy András Friss bokrétájából 
Csörgei Codieilusát1 most első esdend >n minden két holnapban, már má
sodikon minden holnapban, utóbb pedig minden héten hölgyeddel együtt 
el olvassátok. . . . 

Azt irja Vörösmarty: hogy kezeden vágynak Bátyámnak regéji,2 viselj 
azokra gondot, mig hozzám vissza küldheted, mert Bátyám viss/.a óhajtja 
azokat; talán Gróf Szápáry Péternek özvegye a jövő hétnek valamellyik 
napján, az az 8-iktól 15 ikig Pestre utaz, e nek viszsza térő szekere el 
hozhatná a hozzám utastandó Regéket, — meg találod pedig a Grót'nét 
Pesten a Nagy vásár piacz körül lévő házában, mellynek szegletén egy nagy 
óra vagyon; de ha ezen alkalmatosságot el sz,ilasztanád, találsz majd valami 
Szálába utazót. 

Feleségedet ámbár ismeretlen, különössen tisztelem, és kérem: hogy 
hivatalodtól üres óráidból engedjpn némelykor annyi időt, mellyben nékem 
írhassál, sőtt ha magul elfelejtenéi, biztasson annak telljesitésére; súgd 
meg néki továbbá: hogy ha előbb nem, a siron túl is meg fogom néki-Kö
szönni, hogy éltedet boldoggá tette. 

írj minél elöbo, Vörösmaityról és fontosról tudósíts, és szeressed 
igaz barátodat 

Deák Ferenczet. 
Kívül: 
Perillustri ac Generoso Domino Georgio Stettner per I. Regnum Hungáriáé 

jur. causarum Juri utiiusque Advocato, lit. Domino, mihi sing. colendmo. 
Budae 

[Más írással] in der Wasser Stadt, Horváth Gasse No. 329. 

„ Kehidán September 2-án 1827. 
Kedves Barátom! 

v Az 1805ik esztendei Ország Gyűlésnek Diáriumára és Actáira kimond
hatatlanul nagy szükségem volna, kérlek azért egész barátságos bizodalommal, 
nézz könyvárosoknál, vagy ha ott nem volna, akáihol máshol .számomra 
egy példányt, . tudósíts áráról, s én azt akármillyen lesz, tüstént kezedre 
küldöm, te pedig a könyvet ha kötetlen volna, fél bőrbe kötve, a hogy biz
tosabb alkalommal küld kezemhez. 

1 Csorgey a Fáy Friss bokréta e. gyűjteményében (1818) .megjelent 
Különös testamentum c. novella hőse. A «eoili-illus» pót végrendelet, melyben 
Csörgey fiát arra inti, hogy a jó házasság csak a kölcsönös házastársi tü
relmen alapulhat. 

2 Deák Antal regéi; nyomtatásban nem jelentek meg. 
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Handbuchodra * 5 prae numerán som vagyon, de magokat a könyv végén 
nevezni nem. akarják, a pénzt a Diarmm árával ha másképpen nem Diligencen 
is kezedhez küldöm. » 

Vörösmartyt csókóid helyettem, feleségedet nevemmel tiszteld, és irj 
minél előbb igaz barátodnak 
, ;«. ;•; \ t, : Deák Ferkőnak 

Igen sietve irtam, megengedj, hogy ezen levelem is olly laconikus mint 
a múltkori, de a most mulasztottat majd e héten helyre pótolom. 

•. , * '3. 
Kehidán Septemb. 22-én 1827. 

Kedves Barátom! 
Leveledet és Shakspear Színjátékjait tegnap előtt vettem, köszönöm 

fáradozásodat. 
Nem tudom vetted e utolsó Levelemet, mellyet most nem rég kül

döttem, kérvén: hogy az 1805ik esztendei Ország Gyűlés Diáriumát és Actáit 
valahol számomra keresd fel, és áráról, de ha nem vetted, ime megújítom 
kérésemet. 

Handbuch odra öt praenumerans van, neveiket nem kívánják kitétetni, 
a pénzt majd a Diárium árával, ha másképpen nem Diligencéen el küldöm. 

Egy újonnan ki adandó, s. rész szerint már ki is jött Conversations 
Lexikont kivan egy jó Barátom, kérlek ird meg hogy és mit kell praenumeratio 
fejében előre fizetni, a munka mikor jő ki egészen, egy szóval minden kör-
nyíil állásait ezen praenumerationak írd meg. Vörösmarty még nem irtt, 
pirongasd meg restségéért. 

Levelemet olly rendetlenül és öszve függés nélkül irtam, mint a részeges 
ember okoskodása, de ennek és kivált lustaságának (!) reám tódult több 
dolgaim okai, azért ne boszankodj, hanem tudósíts minél előbb és szeressed 

igaz barátodat 
Deákot. 

Feleségedet ámbár ismeretlen, tisztelem, raptim in hóra nocturna. 

4. 
Kehidán 8-ber 5-én 1827-ik észt. 

Kedves Barátom! 
Méltóságos Szegedy Ferenez Szabolcsi Administrator Ur Fiskalisa Sze-

keressy Antal jő Barátom most a napokban Pesten keresztül N. Kálióra 
megy, ezt kértem meg levelemnek, mellyben a 25 ft. remuneralio, és 1805-ik 
Diarium, s acták árát belé zárom el vitelére; talán vagy más fél hét alatt 
viszsza fordul Szabolcsból, s ekkor mind az actákat, mind a Handbuchot el 
küldheted, kérlek egy úttal küldd meg nékem Schlegel Dramaturgiáját s az 
áráról tudósíts. — Vörösmartynak majd a jövő héten irok, akkor Te is 
bővebb levelet kapsz tőlem, de most sietek Egerszegre. — Élj boidogul, s 
szeressed barátodat Deákot 

1 Handbuch der ungarischen Poesie. In Verbindung mit Julius Fenyéry 
(Stettner György) hg. von Franz Toldy. Pest és Bécs 1828. 
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5. 
Kehidán 8-ber 17-én 1827. 

Kedves Barátom! 
Annyi levéllel, szives faradságaidért annyi köszönettel vagyok adósod: 

hogy ha nem Te volnál ezekben hitelezöm, pirulnék ä vissza nem fizethetés 
miatt; de igy csak az nyugtat meg: hogy ha helyheztetésCink cserélve, Te-
Dukának, én Pestnek volnék lakosa, Te szinte olly barátságos bizodalommal 
kérnél meg engem egyre másra, mint én Téged s én szinte oly szives se
rénységgel tellyesiteném kéréseidet, mint Te az enyimeket. 

De ime köszönetemet ismét egy uj kérés követi: a Conversations 
Lexicon ki jött hat darabjának, s azon kettőnek, mellyre most elő kell 
fizetni, 50 forintokat tevő árát még a napokban a diligence által meg küldöm, 
vedd meg kérlek azokat számomra, s adandó alkalommal, mellyre én most 
előre utasítani nem tudlak, küld kezemhez, s valamikor ismét uj két kötetre 
kell előfizetni, időnként tudósíts. 

A Handbuchból 7 darabot, és három Aest. leveleket* Fábián által 
kaptam, s iparkodni fogok el árulásokon, noha nem sok reménységem van 
a felesleges két Handbuchnak eladhatására. — Öregeink nem fogják meg
venni, mert Poesisröl szóíl, ők pedig azt vélik: hogy a poesis érett eszű 
embereknek (mint ők), épen nem való, s mondásokat helyben hagytam én 
is azon kis változtatással: hogy az érett szó elébe egy pár betűt tevék, és 
bölcs szententiájokat igy adám vissza: a poesis el érett eszű embereknek, 
mint Ök, nem való. A Leányok nagy része nálunk áltáljában nem bir 
miveltebb Ízléssel; mert az anyák még a régiebb időkből való jó házi 
asszonyok, de igen prosaicusok; az apák csak VerbÖczit, Husztit szeretik;. 
kitől kaphatnak tehát Leányaink mivelődést ? 

Ifjaink egy része gyűlöli a Németet annyira, hogy könyvet ollyant 
meg nem vesz, mellyben csak egy német szó, vagy név fordul elő, s azért 
ha a czim lapon Trattnert, Landerert, Vebert Streibigot lát, a könyvet ott 
hagyja, és igy ezek közül Trattner műhelyében nyomott Handbuchodra akkor 
sem lelnék vevőket, ha másképen annak egész foglalatja magyar volna is. — 
Másik része ujainknak, nem tekintve azt: hogy a Munkának egy része német,, 
vett volna talán belőle, de vesztemre azt találám véletlenül előttük a Hand
buch dicséretére mondani: hogy tudományos munka, s most könnyebb volna 
Őket vizbe ugratni, mint csak egy példánynak megvételére is reá birni, mert 
félnek: hogy ha puskával, pipával czifrázott szobáikba tudományos könyvet 
visznek, bé viszik általa a molyokat is, s azok majd el rágják a . . .fidibusokat, 
sőtt talán még a hegyvám lajstromot is. — Egyet különösen biztattam az 
elő fizetésre, de ez csak azért nem akart venni munkátokból, mert Hand
buch a neve. Olvasta ő tőlem Vosznak Handbuch der neuesten Staaten 
Geschichte Europens czimü munkáját, de mivel ez «für denkende Beobachter» 
vagyon irva, ő pedig pipázni, vadászni inkább szeret, mint gondolkodni, a. 
jó Vosz ólly unalmat szerzett néki már első lapjaival, hogy a könyvet,, 
mellyből nevének első szaván kivül éppen semmire nem emlékezik már,, 

1 Toldy F.: Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály epikus munkáiróL 
Pest, 1827. 
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félre dobván, egy holnapi semmit nem gondolással alig tudta magát ki gyó
gyítani az olvasás csömöréből. Már csak ugyan lábbadoz nyavalyájából, 
olvas is ollykor, de csak kissebb krajczáros munkákat, mellyek «nyomtattattak 
aratáskor ebben az esztendőben», de mindentől, amicek Handbuch a neve, 
jobban irtózik, mint Döbrögi Ur a tudós névtől; és hamarább el hitetném 
véle azt: hogy a Capucinusok szerzete adott Hazánknak legtöbb nagy tudo
mányú férfiakat, mint azt: hogy Handbuch lehessen mulatságos. Jó izün 
nevetném én ezen bohókat, de a boszankodás elfojtja bennem a nevetést 
is. — Ezen enyelgéseimet azomban számos kivételekkel és kiméllve kívánom 
ériettni, mert megyénkben is lelhetsz sok mivelt lelkű férfiakat, aszszonyokat, 
leányokat 

A Handbuch nékem igen tetszik; óhajtva várom második részét. Rend
szere helyes, az élet írások ki elégitök, választott darabjaitok pedig öllyanok, 
hogy hasonló czélra talán magam is azokat választarám. — Ez ugyan egy 
iilyen prosaicus embernek szájában mint én, ki csak annyit értek a poesishez, 
mint Auscher és Kuharovics Uraimék a Curialís praxishoz, mellynek ha 
ismerik is külső formáját, de lelkét fel nem érik; nem nagy dicséret, soha 
nem árt azomban az írónak, tudni a bé nem avatottak ítéletét is, mert az 
olvasó közönségnek legnagyobb része illyenekböl áll. Csokonai darabjai között 
kerestem azt, mellyet Tüdő gyulladásakor irt, «Fenn lengő hold nézd mint 
kinlódom», ezen darab, különösen pedig első sorai igen hatottak reám min
denkor, a költői lelket is lelnek azokban gyakorlatlan szemeim, de tudom 
okotok lehetett el hagyására. 

Nézd mennyit öszve firkáltam, mintha más dolgod nem is volna, csak 
irkálásomat olvasni, de nem tartóztatlak tovább, hanem Leveledet el várom, 
Feleségedet tisztelem, magadat pedig csókollak s vagyok szerető barátod 

Deák Ferencz, 
6. 

Kehidán 8-ber 20-án 1827. 
Kedves Barátom! 

A Convers. Lexiconra szükséges 20 ezüst forintokat ezennel megküldöm, 
s utolsó Levelemben tett kérésemet ismételvén maradok igaz barátod 

Deák Ferencz. 
7. 

Kehidán November 8-án 1827. 
Kedves Barátom! 

Tekintetes Bertalan Vincze Ur letenyei Uradalmi Inspector azt ígérte: 
hogy circa 1 9bris vagy maga, vagy más valami biztos alkalmatosság megy 
le a Szapáry Grófné után Pestre, meg szóllitottam tehát őket ezen Levelemnek 
kezedhez juttatása eránt, s Téged ezennel kérlek: hogy a mikor majd ezen 
Levelem kezedhez jutand, annak vivője által a Conversations Lexiconnak 
már meg vett darabjait kezemhez küldeni méltóztassál. Mivel pedig meg 
lehet: hogy a hetedik és nyolczadik darab is már kijött, s most a kilenczedik, 
és tizedikre elő kell fizetni; annak előfizetési árát ide zárva meg küldöm, 

, s Téged és Martyt csókolván feleségedet tisztelvén vagyok 
igazán szerető Barátod 

Deák. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XLVI. 21 
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8. 
Kehidán December 20-án 1827. 

Kedves Barátom! 
November 27-én irott leveledet csak a napokban vettem. Meg kaptam 

igen is az ország Gyűlési Diáriumot, actákkal együtt, és Schlegel Dramatur
giáját is; köszönöm fáradozásidat, s egyszersmind újra kérlek valamire: 
Tudakozd meg, ha meg kaphatnám e az 1812-ik esztendei ország Gyűlésnek 
Actáit, de Diárium nélkül, ha lehet köttetlenül, és mi lenne az ára, s ha 
találnál valahol ülyes el adó Actákat, az árról tudósíts, ugy szinte Bencsik 
Repertóriumának,1 és az országos eonscriptiora készült instructionak áráról 
is írj legközelebbi leveledben, még vízkereszt után reménylem Sellyei Barátom 
le fog utazni Pestre, az által küldök szükséges pénzt ezek megvételére, s 
majd az ezeket és a Conversat. Lexicont is haza hozatja. 

Bitnicz2 és Szalay3 munkáiról sok jót hallok, ha pénzem lesz meg 
szerzem őket. 

Vörösmarty válaszommal adós, mond meg néki csókolom, de ne legyen 
olly tunya mint én, — feleségedet tisztelem, magadat pedig csókollak éa 
vagyok igaz Barátod 

Deák Ferencz. 
Sietve irtam, mert vendégem van, ha el nem tudnád olvasni, ird meg, 

majd másikat írok, ha több időm leend. 
Most értem épen: hogy Osterhueber József* sógorom 10-a Jauuarii le 

utaz Pestre, s ott fog egy hetet tölteni, a Gróf Szapáryné házánál, melly 
előbb Steinbach ház volt az óránál, lesz szálva, ez által el küldjük a szük
séges pénzt, kérlek addig, mig sógorom le megy a kért könyveket keresd 
fel, s majd a sógorom által küld meg. — A Bertalan Vincze Letenyén 
inspeclor urnák adtam már régen egy néked szóiló levelet, 5 ft. c. pénzzel 
azon kéréssel: hogy azt néked adandó alkalmatossággal küldje kezedhez, ezt 
is most a sógor viszi el, kérlek, ha ne talán a Gonv. Lexicon 9-ik és 10-ik 
kötetére már kell elő fizetni, annak árát tedd le. 

9. 
Kehidán, Januarius 1-őjén 1828. 

Kedves Barátom! 
Oszterhueber Josef sógorom e folyó hó 10-én Pestre megy, kívántalak 

általa ezennel harmadszor meg kérni, némelly könyvek megvásárlására, 
mellyeket sógorom számos foglalatosságai miatt öszve keresni nem érkezik. 
A könyvek ezek: 

Repertórium Iuris Bencsikianum. 
Acta Dietae 1811/12 absq. Diario. 
Instructio pro conscriptione regnícolari. 

1 Bencsik József: Repertórium juris publici et criminalis hmgarici.\82í. 
2 Bitnicz Laios (I7y0—1871). A magyar nyelvbeli előadás tudománya 

(1827.) c. munkája a Marczibányi jutalomban részesült. 
8 Szalay Imre (1787—1848) egyet, tanár, kanonok, a M. T. Akadémia 

tiszteleti tagja. 
* Deák nővérének, Deák Klárának férje. 
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B. Urbárium et Instructio pr'o exequentibus mestibus (?) 
egy példány Aurora. ; < • 
Ezeknek, az árát a sógorom ki fogja fizetni, ba pedig Urbáriumot és 

Instructio Urbarialist nem találnátok, vegyelek egy példány Hübner Iexiconát 
Fejér fordítása szerint. — Sógorom 5 forint ezíisiöt is ád kezedhez, mellyet 
még Bertalan Vinczénék adtam azért: hogy ha ne talán a 8ik, 9ik kötet a 
Convers. Lexiconból már kijött a 9ik és 10ik kötetre elő fizethess, a ki jött 
darabokat Sógorom által el kíildheted. 

A Sógoromnak borotvákat adtam köszörülni, kérlek utasítsd Őtet a 
legjobb köszörűshöz, gondolom most is Gaszner lesz a legjobb Pesten. írd 
meg a Sóíor által, vagy izend meg, Katonának Critica Historiá|át és Fess-
lernek Históriáját mi áron lehetne meg kapni, ha majd még valaha pénzem 
lesz meghozatom azokat is. 

Uj esztendő itt van, de mivel én Neked mindenkor jót kivánok, nem 
szükség itt szives barátságom emlegetésével tölteni a helyet, elégedj meg 
azzal, hogy igazán szeretlek. — írj minél előbb, pirongasd meg Vörösmartyt 
hosszas hallgatásáért és szeressed igaz barátodat Deákot 

Feleségedet tisztelem. 

10. : 
Kehidán Febr. 29én 1828. 

Kedves Barátom 1 
Már három hét óta hideglelős beteg valék, s ez az oka: hogy Sógorom 

által küldött barátságos leveledet ez ideig válasz nélkül hágnám, most 
azomban, orvosi szerek, és még inkább maga a jól tévő természel, bajomat 
megszünetlék, s tér viszsza lassanként előbbi egészségem, tollat ragadék 
tehát: hogy adósságomat lefizessem. 

Első szavam köszönet legyen fáradozásaidért, a könyveket mind, meg
kaptam és mivel a Conversations Lexicon várakozásomnak tellyesen megfelel, 
óhajtva várom a többi köteteknek megjelenéséi. Tudósíts kérlek: a hirdet
mény szerint mikorra reményihetem az egész munka megkaphalását. 

Elképzelheted, mennyire Örülök annak: hogy Vörösmartink szerkesztője 
lett a Tudományos Gyűjteménynek, örömöm okait felesleges volna elő szám
lálnom; csak azt az egyet függesztem ide: hogy mostani helyhezteiésébŐÍ 
reményiem a Nemzeti Akadémiához lehető juthatását, ez pedig nagy nye-
resség leend nyelvünkre, litteraturánkra nézve is. — A Tuuományos Gyűj
temény is bizonyossan nyer általa, kivált ha Kölcsey, Jankovics és Horváth 
István, kik hoszszassabb halogatás után most szollamloltak meg ismét, 
tovább is barátjai maradnak, kivált Horváth, kit még atckor ia tisztelek, 
midőn magos fellengezö, sőtt vakmerőknek látszó állitásait, szűk elmém föl 
nem éri. 

Aurorát már előbb mint Sógorom meghozta, olvastam, sok, igen sok 
jő van benn. írd meg, ha tudod, Szenvey álnév-e és fia álnév, ki rejtezik 
alatta.^ . i 

1 Szenvey József író és hírlapíró (1800—1857), családi nevén: Kvicsola 
József. 

21* 
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A jövő holnap 20-ára Bátyám a Regnicolaris Conscriptio eránt öszve 
ülő Deputatiohoz Pestre megy, általa bizonyossan irok, addig csókollak, 
feleségedet tisztelem és vagyok igazán szerető Barátod 

Deák Ferencz, 
11. 

Kehidán Márte. 16án 1828. 
Kedves Barátom! 

Antal testvérem holnap Pestre utaz s ime Ígéretem szerint csak egy 
két sort is küldök általa, kérésen kívül nem sok lesz levelemben, mert 
Vörösmartynak ezen ide zártt levelemben annyi sok haszontalanságot öszve 
firkáltam, hogy már abból is ki koptam és Néked haszontalanságokat sem 
tudnék már irni unalmas ismétlések nélkül. Kérésem három van: 

Első az: hogy Bátyám szállását föl keresd majd ő 5 forintot ád kezedre, 
zon Valter Scott által ki adott Napoleon életére nevemmel praenumeráíj, 

a már ki jött részeket add Bátyám kezére, a ki jövendőket pedig majd annak 
idejében más alkalmatossággal küld kezemhez. 

Másodszor: ha a Conversations lexiconból uj darabok érkeztek, Bátyám 
által el küldheted, és ha uj darabokra elő kell fizetni. Bátyám majd ad 
pénzt reá. 

Harmadszor: Fessler Históriájának árát, ugy azt is, ha meg kaphatni 
e Pesten, irdd meg. 

Ezek azok, mellyekre szíves barátsággal meg kérlek, most jó éjszakát 
tizenegyet üt az óra én alunni megyek. 

Isten Veled, — szeressed igaz barátodat D Ft. 
Feleségedet tisztelem. 

12. 
Kehidán Februárius 20-án 1829. 

Kedves Barátom! 
OUy régen nem írtál már csak egy sort is : hogy hoszszas halgatásod 

miatt alig tudom már, hogy élsz e? és hogyan töltöd idődet. — Igaz hogy 
tőlem is régen nem kaptál levelet, de Téged is Miskát1 is kértelek több 
ízben, ne tekintsd restségemet, irj mikor Írhatsz, mert bizonyos lehetsz:' 
abban: hogy én, ha dolgaim és gyakrabbi járkálásaim miatt ritkábban is 
irhatok néktek, olly forrón szeretlek, mint testvérimet: Miska utolsó levelé
ben boszankodni látszott reám, hogy néki nem válaszoltam, kérleld meg 
barátom őtet is helyetlem, és midőn barátságos beszélgetéstek közben engem 
emlegetve lustaságomat már eléggé le gyaláztátok, poharat emelve emlé
kezzetek meg arról is, hogy bár némellykor serényebb lehetnék, de hívebben 
szeretni Titeket senki nem képes.2 

13. 
Kehidán Május 16-án 1831. 

Kedves Barátom! 
Az újságból látom, hpgy* Rőth József Ur csak ugyan meghalálozott,. 

kérlek tehát ismételve, vedd által azon irományokat, mellyeket múltkori 

1 Vörösmarty. 
* A levél befejezése hiányzik. 
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Levelemben emiitettem, Szólj Haderral is, és tudd meg tőle, Jósef Bátyánknak 
pöre kinek kezénél, és minő állapotban van? ha tett e valamit Roth Ur 
benne? és ha" szükséges e még Ország Gyűlése előtt uj ügyészt meg kérnünk. 

írd meg azt is mint vagytok, mert utolsó Levelemre sem válaszoltál, — 
haragudnom kellene de nem tudok, mert ha keblembe nyúlok, pirulva kell 
meg ismernem: hogy az ellened ki mondott restség vádja magamra pattanik 
viszsza hétszeres erővel. 

Árpádot1 most olvasom, — én Tudós és költő nem vagyok, da ha 
szabad nékem is bé nem avatottnak Ítélnem, — a munka Zalán mellett 
gyenge, korán szóltok ugyan, mert végig nem mentem rajta, nem valék tehát 
képes az egészet fel fogni, azomban a festések bágyadtak, az előadás nagyon 
egy hangú, s ezer lelkes változásaival nem mulattat ugy mint Vörösmarty. 
Sok régi szót fel elevenít, de azt sajnálom: hogy jegyzéseiben a kútfőre nem 
utat, s azt még inkább: hogy előttünk esraéretlen régi szót ott is használ, 
a hol vélekedésem szerint a divatban lévő szó jobban, vagy leg alább nem 
roszszabbul fejezné ki gondolatjait, és végre vannak szavak, mellyeknél 
prosodiájával meg nem egyezek. — Ezek azomban csak gondolatok, salvo 
aliorum judicio meliori, szeretném, ha leveledben mellyet minél előbb várok, 
véleményedet olvasnám. 

Isten Veled, csókolom feleségedet, kereszt leányomat Magadat éa Miskát, 
irj ha lehet és szeressed igaz barátodat Deák Ferkót. 

U. I. Inkey Ferenc Kamarás, ki életének leg szebb idejét külföldi uta
zásaiban töltötte, és magának a külföld remek miveiböl széles tudományt, 
szép mivettséget szerzett, most életének 60ik évében a hazai Litteratur íval 
kívánna meg ismerkedni, — szép igyekezetének első segéllésére bizván a 
Te barátságodban is, meg Ígértem néki: hogy meg szerzem lajstromát azon 
eredeti, de csak eredeti magyar munkáknak, akár tudományos tárgyúak, 
akár a szép Litteratura mezzejére tartozók, mellyeket olvasni és mfg ismerni 
Néki szükséges leend, kérlek tehát barátom, küld meg nékem, az itt emiitett 
lajstromot, azon könyveket tudniillik, mellyek leg inkább ajánlhatók olly 
embernek, ki a Német, Olasz, francia és Angol litteraturában éppen nem 
járatlan — jó volna ha a munkának czimjén és szerzőjének nevén kivül 
annak boltbéli árát és azt: hogy mellyik könyvárosnál lesz ez vagy az meg 
kapható. — Tedd meg kérlek ezt, és segits meg téritteni egy térni készülő 
fél Magyart. — Isten veled. 

14. 

D e á k Ferenc l e v e l e V ö r ö s m a r t y Mihályhoz. 

Kehidán Februarius 24én 1832. 
Kedves Barátom 1 

Ha Jelenkorunk 14ik darabjában nem olvasnám, hogy a Pesti lövészek 
tánczmulatságában országunk czimerét a Te verseid éttesitték,2 ha nem látnám 
a Tudományos Gyűjtemény czimlapján: hogy azt is Vörösmarty szerkeszti, 

1 Pázmándi Horváth Endre eposza. (1831.) 
! Vörösmarty ismert epigrammja: Szép vagy o hon, bérc völgy vál

toznak gazdag öledben stb. 
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valóban azt kellene gondolnom: hogy szegény hazánknak száz hangon 
kigúnyolt hijjányait Te is meg unván, valamelly gazdag Fő Urnák társasá
gában a szabadság viszsza nyeréséért Nemzeti létet áldozó Lengyeleknek 
hő szavú, de semmit nem cselekvő barátit a Francziákat, vagy az önhasznu, 
komolyabb Anglusokat látogatod, vagy olasz országnak költői keliemekkel 
telljes langy egét használod: hogy az egyszer elkezdett hasonszenvü gyo-
gyitásnak nagyobb sikerét tapasztalhassad; vagy talán Horvát István lelkes 
yisgálodásai által magad is elragadva, KörÖsink utánn Himalaja felé vetted 
uladat, és már vártam is egyik vagy másik vidékről, meglepő tartalmú leve
ledet, — de mivel a vártt Levél mind eddi? meg nem érkezett, és azt is 
látom hogy Te Pesten vagy; hinnem kell csík ugyan: hogy egyedül nékem 

,éa-az én barátságomnak s'/.üntél meg a régi lenni, mert két száz éve már, 
hogy nékem nem irtál, pedig illy hoszszas halgatást nem csak a tollat for-

,g tó Pesti jó baráttól, hanem az Algírnál őrt álló Franczia ismerőstől is 
méltán rpsz néven vennék, 

így dörmögök és okoskodom én falusi magányomban ellenetek halgató 
feledékeny rideg barátok, meit Gyuri sem sokkal jobb náladnál; csendesen 
tűrök és reménylek egy ideig, magam mentegetem számos dolgaitokkal rest-
ségteket, de ha türelmem fonala meg szakad, boszusan ki fakadva halmozom 
reátok szemrehányásimat, Ti pedig e Levelet olvasva, talán csak hoszszas 
gondolkozás utánn lesztek majd képesek az emlékezésnek zavart bomályiból 
ki fej leni azon kétes gyanít ást, hogy alig ha nem lakik ám Kehidán egy 

, vastag -fiu, kit egykor szerettetek, s el határozzátok magatokban: hogy egy
szer ennek is irni fogtok. — Meg nyírva, s előkészítve már a Levélnek szánt 
papiros, csak a tollat hegyezitek még: hogy a barátságtok állandóságán 
kételkedni merészlöt elessen le rakjátok, — de íme valamelly uj munkát 
adnak kezetekbe, ,mellyet mindenek előtt olvasni kell, vagy egyik jó barát 
uj hírt hoz a Cassinobol; — s a levél, a vastag fiu, és Kehida századokig 
ismét felejtve.vágynak. 

De ha már a tiszta barátság szent szavát némán halhatjátok: is, leg-
. alább a köz jónak tekintete szolgáljon ösztönül a serényebb levelezésre. — 
Ha Fejedelmünknek háborúja nem lesz, meg fogja hihető még ez évben 
tartani a? igértt Ország Gyűlést, melly a Hazának köz boldogságára s Nem
zeti csinosodásunk emelésére meg mérhetetlen következéseknek szülője leend. 
— Polgár társaink kétes remények, és bizonytalan aggódások között haboznak, 
egyik rész az emberiséget, a Természet törvényét emlegetve könnyebbséget, 
sőtt talán jussokat is kivan, és kívánsága nem igazságtalan, de vágynak 
ezek között ollyanok, kik a tulajdonnak sérthetetlen szentségét is készülnek 
megrontani, nem figyelmezvén arra: hogy ez a polgári Társaság fő czéljával 
öszve szőve szintén magán a Természet törvényén alapul, — a másik rész 
ellenben minden vélt jussokat szénieknek tart, még azokat is, mellyeket 
eddig is csak századós előítélet'k paisa oltalmazott, retteg ezen jussok csor-
hulásától, szeretné önhaszná* polgári szerkesztetésünk alaptörvényeivel elvál-
hatatlanul öszve szőni, s Hazánk vég veszélyét jövendöli abból, amit mi 
óhajtunk: hogy egykor a valóságos Magyar Nemzet aégyszáz ezerből tizenkét 
millióra emeltessék. Vágynak kik nem szégyenlik azt vitatni: hogy mivel a 
Nemtelenek csak a meghódított rabszolgáknak és Hadi foglyoknak maradéki, 
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köszönettel tartoznak: hogy régi rabsorsok helyett csak ennyire is védel
mezik Őket törvényeink, de nem ismerik ezen urak a hajdani történetek 
folyamatját, nem akarják tudni: hogy a Normannusok is szinte meg hódol-
tatták'az Angol szászokat, most mégis Angliában mind ezeknek mind 
amazoknak, mind az ott maradott Hadi foglyoknak raaradéki egyformán 
emberek, egyformán polgárok, hasonló j'ussokat birnak és egyenlően viselik 
a köz terheket. — Nem akarnak ezen rövid látó bölcselkedök gondolkodni; 
nem fontolják meg: hogy azon jus melly a meg hódolt Nemzetet hódítójának 
alája vetette, csak a fegyvernek és erőnek hatalmán alapul* az el puhult 
hódítót tehát idővel hasonló sors érheti, és szinte azon jussal lehet egykor 
az elnyomottak méltó boszszujának véres áldozatja, vagy meg alázott szolgája, 
ha csak uraságának, képzelt magasságából szegény ember társaihoz karját 
le nem nyújtja s azokat még jókor polgár társokká nem emeli. 

Uly ktilömböző véleményeket ki fog egy hasznos czélre vezetni ? mit 
lehet a Törvény hozó hatalomtól várni? ha majd egyet értés, sött még 
közeledés sem leend Tagjai között, és a 49 megyének képviselőji, 49 külöm-
bözö véleménnyel állnak elÖ. — Mind ezeket ítéletem szerint csak ugy lehetne 
nagy részben elkerülni, ha több Megyék Rendéi tudnák már előre egymásnak 
vélekedését, és otthon minden erőltetés nélkül egy czélra dolgoznának, ezt 
pedig a magányos levelezések sokkal biztosabban eszközölnék, mint sem ha 
magok a Törvényhatóságok hivatalosan adják egymásnak tudtára szem
pontjaikat; — Mert a Masyarnak fájdalom! mindenkor viszálkodás és irigy 
ellenkezés valának Nemzeti béllyege, minden Megyének egy formák lévén 
jussai, nem akar egyik a másiknak még csak tanácsától is függeni, s a 
hasznos javallatot gyakran csak azért veti viszsza, mert mást utánozni nem 
akar. Pest Vármegye Hazánknak közép pontja, Pest maga országunk fö 
városa, s a miveliségnek kereskedésnek és Tudományoknak fészke, ott készül
hetnek tehát a legjobb munkák, olt születhetik legtöbb jeles uj gondolat, 
melly Nemzetünk jobb létét egykor talán eszközlené, — de Pest még nem 
Paris, melly a szabadságért királyi székeket elöntő Francziáknak határtalan 
hatalommal törvényt szabott mindenkor, Pest Vármegye már két Ország 
Gyűlésén Hazafiusága tekintetéből nem bírja Nemzetünk köz bizodalmát, 
Intézetei tehát, ha a Megye maga közli azokat, más megyékben arányul, 
el nem fogadtatnak; a város pedig mint királyi város vármegyének sinor 
mértékül nem szolgálhat; azon magányos személly ellenben ki jó Baráti 
által más megyék helyes véleményéről tudósítva önnön Megyéjében a hatal
masabb Rendek büszke hiúságát okossan kimélleni tudja, ki barátságos 
körben enyelegve, nem oktatva, kérdező nem pedig elbízott hangon teszi 
jegyzéseit, ki őket illy móddal szoktatja lassanként az egykor annyira rettegett 
uj gondolathoz, sokat eszközölhet a mi előbb lehetetlennek látszott, mert az 
újsággal is meg barátkoznak idővel azok, kik egykor ellenzői valának, sött 
végre azt hiszik hogy a mi javaltatik, az nem valóságos ujitás, hanem okos 
és szükséges igazítás. Így lehet a magyar Nemest is régi álmaiból és százados 
előítéleteiből ki vetkőztetni, csak gyöngéden nyaljunk az elő kor bal véle-
ménnyeibnl szövött lepléhez, melly néki meg szokás által kedves lett, ne 
éreztessük véle mezítelenségét, ne gúnyoljuk régi szabású erkölcseit, egy 
szóval a magyar példa beszéd szerint ne akarjuk a százados tölgyet éles 
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nyelvünk egy vágásával ledönteni, mert a mértéktelen erőlködés szándékunk 
tiszUságát ejtené gyanúba, s az óhajtott czél helyett el szánt e lenkezést 
szülhet. — Idő kell mind ezekhez, és békességes tűrés, felette hibázik tehát 
azon hatalmai, ki Nenzefének szellemén fellyül emelkedve mindent egyszerre 
kívánna eszközlésbe venni, a mit fellengzö láng elméje jónak lát. nem gon
dolva mi vélünk, kik szabad röptét bámuljuk ugyan, de gyengébb lelki erőnk 
miatt el nem érhetjük, nem figyelmezve aok ezer másokra, kiket az önhaszon 
mé.? most földhö'. láaczol, és repülni nem enged, pedig ezen utolsókat sem 
kellene a számításból ki felejteni, mert számok is felette nagy, befolyások 
is tetemes. — Csak egyedül innen magyarázható az a mit nálunk én másam 
tapasztaltam: hogy a Jobbágyok sorsa javításának leg hevesebb baráti között 
többeset ismerek kik minden alattvalóikkal irgalmat nem ismerő igazságtalan 
keménységgel b ínnak, a régi szokás megtartását sürgető pártnak számos 
tasrjai ellenben cselédeik és Jobbágyaik eránt jóltévő kegyes atyák valának 
mindenkor. Fejtsd meg ezt Barátom ha tudod, én az elsőket képmutatóknak, 
vagy különködé3ben dicsőséget keresőknek hiszem, emezeknek ellenkezését 
pedig annak tulajdonítom: hogy a szükséges ujjitásokat némelyek erőlködve 
kívánták nyákokra tolni, s ők az igazságtalanság vádját tűrik el inkább, 
mint sem hogy kényszerítve áldoznának valamit jussaikból, mellyekkel viszsza 
soha nem éltek. 

Mi, kiket a sors élelmet adó mezzei munkánkhoz kötve szűkebb körbe 
szorított, távol a tudományok bővebb forrá3Ítól, a tapaszta'aäok tág mezíejé ől 
el szakasztva, kereske leäünk, Bányáink, Törvénykezésünk, művelődésünk, 
egy szóval egész Hazánk mostani helyheztetésének minden hijjányait fel 
fogni, s azok orvoslá-iának legjobb mSdját eltilálni képesek nem vagyunk, 
mert szűk körünkbea tekinteteink illy terjedtek és sok oldaluak nem lehetnek, 
szándékunk tiszta és erős, de tehetségeink nincsenek akaratunk nagyságához 
mérve; — Néktek ellenben Hazánk fő városában mindtm jelessebb könyvtárak 
nyitva állanak, halhatjátok a kereskedők panaszát és |avallatit, látjátok a 
főbb ítélőszék előtt folyó pörök lassú halladásának okait, Országunk legelső 
tudossainak véleménnyel, sok utazott fő urnák hasznos tapasztalásai tárva 
vazynak előttetek, magatok ismeritek legjobban a tudományos mivelődés s 
a Nemzeti nyelv terjedésének gátjait. Ti mondhatjátok meg: hogy a Magyar 
Játékszín miért sinlődik a fővárosban is. Pest vármegyének munkája legalább 
Pesten nem titok, más megyéknek véleménye is Pesten bizonyosan előbb 
tudva lehet, mint Kehiián, mind ezekből tehát a legjobbat a legfontosabbat 
és a magatok ítéletét is közölhetnétek vélem, hogy tudósításaitokat mint 
útmutatást vagy legalább mint figyelmeztetést használva, tulajdon tapasz
talásom és fontolgatásom szüleménnyeit a közlőitekkel öszve vethessem, és 
a jót, a hasznost kis körömben terjesztvén a köz ügynek kis körömben én 
is használhassak. —• írjatok Barátim mind ezekről, tudósítsatok a Nemzeti 
tudós Társaság helyheztetéséről és mostani munkálódásáról, Írjátok meg: 
Mérey Sándort mennyire szeretik? és mit várnak tőle? végre közöljétek 
azt is : hogy fiatal nagyjaink vagynak-e? és miben foglalato>kodnak. 
Igaz ugyan: hogy ezeknek Pesti egyesülele Nemzetiségünket újra alapitá, 
most azonban, midőn az országos kirendeltségnek rendszeres munkáji 
visgáltatnak minden Megyében, most midőn a hozandó Törvények előkészületei 
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tétetnek, valóban óhajtanám: ha ezen Nagyok közül a lelkessebbek, mint 
Széesenyi, Ándrásy, Vesselényi, jószágaik megyéjiben tartózkodván, ott a 
Vármegyék Rendéivel társalkodnának, tanácskoznának, használnák azon 
befolyást, mellyre kimivelt nyilt eszök, az egyenes emberség nagyobb érték 
és fényes születés nékiek méltó j'ust adott, többet használnának most igy, 
mint Pesten együtt ülve, mert Hazánkban csak ugyan a Vármegyék teszik 
valóságos forrását a Törvényhozásnak, és a mint felijebb mondára, Pest még 
nem Paris, hogy példája törvényt szabjon; — azomban azt, a ki jót eszközöl, 
kár azért dorgálni: hogy miért nem választott más utat, mellyen talán még 
több hasznot szerezhetne a köz Ügynek. 

Stettnernek már két levelet irtam, pedig igen fontos tárgyban, mert 
Néném vagyon Stankovics által a tudva lévő Bujanovics féle hamis adósságért 
pörbe idézve, és egy másik port maga Bujanovics mozdított ellene, min
denikben az idéző levelet, és egy általános Prókátor vallást küldöttem kezére, 
de még eddig nem feleli, már most aggódásban is vagyok e dolog miatt; 
ird meg kérlek, miben van e tárgy, és Gyurival pörölj helyettem halgatásáért. 

Egynéhány héttel ez előtt Pestről valami Klobusitzky Pál1 nevű kóborló 
volt itt, ki állítása szerint Pesten lakik, kapitánynak adta ki magát, Német 
könyveket árult, mellyeket maga irt, az egyik: Wahrheiten über die natür
liche Religion, a másik szinte németül a nevelésnek, Lánghynak munkajit 
is árulta, a nevelésről irtt könyve Borárosnak vagyon ajánlva. — Ez a jó 
ur nálunk sokat okoskodott, dicsekedett és hazudott, általában előttem felette 
gyanús, a nagy urakról Herczeg Grasalkovicsról, Gróf Battyány Imréről csak 
ugy szól mint különös barátiról, szeretném tudni: hogy ő kegyelme kicsoda? 
meg küldöm nyomtatott utasítását is, mellyet nálam hagyott, ennél fogva 
nyomába akadhatsz. s 

Midőn már bé akarám Levelemet fejezni, jött szobámba Bátyám, kinek 
hozzád egy kérése vagyon: Megyénkben lakó Botha József Tábla Bíró Urnák, 
vagy is inkább hitvesének Svastits Theresianak Szaíay nevű Cameralis 
Fiscalis ki előbb Somogyban lakott, de mint Cameralis Fiscalis Marmarosba 
tétetett által, bizonyos Summa pénzel tartozik, — ezen pénzből azon jó Ur 
300 forintokat Asztalos Pál Marmarosi Tábla Bírónak kezére már le Í3 tett 
ki Bátyámhoz irott Levelében azt Ígérté: hogy ezen pénzt váltó Levél által 
Stampfl András Pesti füszerárusnál le teszi, járj tehát végére, ha ezen pénz 
Stampflnak kezén vagyon e már? és ha ott vagyon nem tudsz valamelly 
biztos alkalmat el küldésére ? tudósításod vétele után Botha Ur a szükséges 
intézeteket tüstént meg teendi. 

Illy hosszú levelet Te nékem soha nem irtál, de halgatásodért legalább 
unalommal büntetlek; Stettnert ne köszöntsd nevemmel, mond néki, hogy 
haragszom, és csak egyedül minél előbbi hosszú levele engesztelhet meg. — 

1 Klobusiczky Pál müveit I. Szinnyei: Magyar írók VI. 572—573. 1. 
A szóban forgó mü: Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion, 
Aussprüche des reinen Herzens und der philosophischen Vernunft über die 
dnr Menschheit wichtigsten Gegenstände. Zusammengetragen aus den Schriften 
älterer und neuerer Denker. Pesth, 1829. I—IV. köt. V. ö. Pukánszky B.: 
A magyarországi német irodalom története. 1926. 479. 1. 
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Komám Aszszonyt és keresztleányomat1 csókold helyettem, tavaszszal ha 
lehet meg látogatom őket Pesten, de Téged és Gyurit, ha csak nem irtok, 
eb látogat meg. — Isten veled szeressed igaz barátodat _ 

Deák Ferenczeb 
Közli PUKÁNSZKY BÉLA. 

AMADÉ LÁSZLÓ KIADATLAN VERSEL 
(Harmadik közlemény.) 

14. 
1. Egy szóvall' hidd ! vége van immár mindennek, 

szabadon engedlek amannak, és: ennek,' 
tpvábbis mennyének a' dolgok, mint mennek, 
Úgy is: nints olly festék, kit reád nem kennek. 

2. Mostis foglak látnyi! de mégis vak leszek! 
bár jég, s- árva legyen szivemben az fészek ! 
előttem fogsz járnyi! én : mégis enyészete! 
Mint nem ösmernélek, ollyan módot teszek. 

3. Süket s- néma leszek, ba fogsz hozzám szólnyi? 
bleuen, ha? kívánsz: titkossan hódulnyi ? 
Soha s'-m fog szívem már többször ujjú'nyi 
Láng mosolgásidtól hevülnyi s- indúluyi! 

4. Meg vallom! meg lehet! hogy ellis pirulok! 
Nem érted; de másért: gondold hosy ha gyúlok ? 
Az is történhetik: talán ágyban húlok? 
Keserves szemekkell! hogy könyvben csurdúlok! 

5. Nálad nélküli ugyan, bizony! könnyű létem! 
De! hogy szerettelek, nehezen emiétem! 
Csak meg köll vallanom: hiában szépétem! 
Azért semmi szívhez szívem nem térétem. 

6. Én ugyan eil gyüttem. De nem te kedvedért, 
Sem pedig meg pióbált kinzó szerelmedért! 
S- továbbis szenvedő hűtlenségedért! 
így nékem béRét hadgy! kérlek! Istenemért! 

7. Tudom is: sok félék 1 hogy: jutnak eszemben! 
Holl álmok! holl valók! hogy tűnnek szivemben! 
De! ezek mint árnyék: ollyak már eszemben; 
Bánom ! hogy ha estem olly csaló veremben. 

8..S- Bánom, s- még is bánom, hogy érted meg estem! 
Mellyért mostis bádgyalt s- lankadt egész testem! 
Ki már kész Prédája volt: én titkon lestem! 
Bánom! drága Vérem! hogy ontom, és festem! 

9. Hogy ha Jupiternek szabad volt szeretnyi? 
Egy Pásztor Leányát s- Égből hozzá mennyi? 
Isi enbül érette egy Emberré lennyi! 
S- Azzall még is nem volt: semmit is véttenyi! 

1 Stettner Györgyné Thaly Júlia és leánya, Zádor (Stettner) Lilla, később 
Rudnyánszky Béláné. 


