
A levél előzménye a következő: 
Ney Ferenc író és pedagógus, akinek munkásságát e sorok írója Ney Ferenc élete és 

munkássága, 1814—1889 c. doktori értekezésében részletesen feldolgozta, írótársa és jó barátja 
volt a költő Garay Jánosnak. Ney Ferenc Garay János összes költeményei (Pest, 1854.) c. 
„baráti megbízásból", általa kiadott mű bevezetésében azt írja barátjáról, hogy; „Híven osz
tozott a magyar költő' köz-sorsában: nélkülözés, szenvedés és gond környezek őt szüntelenül." 
E bajok betetőzéseképpen a szerencsétlen költő élete utolsó évében, egyéb súlyos betegsége 
mellett meg is vakult. így hát a műveinek kiadásával járó sok gondot és fáradságot már nem 
vállalhatta. Ezeknek terhét Ney Ferenc vette magára. Ő vállalta bizonyára egy részét annak a 
sok kudarcnak és keserű csalódásnak is, amelyet a könyv kiadásáért vívott nehéz harcban 
el kellett szenvednie elsősorban a már halála küszöbén álló költőnek magának. 

Szinte hihetetlen, hogy a kiadás milyen nehézségekbe ütközött. Ney Ferenc a mű elő
szavában részletesen ismerteti az egész kálváriát, amelynek lényege ez volt; „Az előfizetési 
felhívást éz érdekben 1853-ki martius 14-én bocsátottam közre az aláírási ívekkel együtt. E fel
hívásban a pénzek' beküldésének határnapjául martius 15-ke vala kitűzve. 

Ezt követte martius 22-kén a 'Pesti Napló' 910. számában megjelent következő fel
hívásom . . . " 

„E felszólítás — fájdalom — nem hozá meg az óhajtott eredményt. Június 15-keig mint 
az előfizetések' beküldésének utolsó határnapjáig csak 167 előfizető jelentkezet t . . . . Július 
6-kán tehát valamennyi hírlapokban következő újabb felszólítást intéztem a közönséghez . . . " 
E felszólításban a hangsúly már egyre inkább a „részvét, a rokonszenv, a felebaráti szeretet"-en 
van; „Nem hihetem, hogy olly kevés részvevő kebelre találjon Garaynak sorsa, mint amennyivel 
eddig találkozott. Igen én hiszem, hogy lesz némi sikere ez újabb kérelmemnek. E hitben, e 
reményben folyvást várom és elfogadom a beküldendő aláírási íveket s előfizetéseket; de 
egyúttal a munka' megjelenésének idejét novemberi vásárra vagyok kénytelen halasztani. —" 

E felhívás ihlette Weisz Bernát Ferenc pesti nagykereskedőt, s az ő indítványára Bohus-
Szögyényi Antóniát és szentgyörgyi Horváth Edmundot, hogy a beteg költő támogatására, 
valóban nemes gesztussal, 900 pengő forintot ajánljanak fel a könyv kiállítási költségeinek 
fedezéséhez, kamatmentes kölcsönképpen. Az előfizetők kielégítése után, a bolti áron eladandó 
példányok jövedelmének feléből kívánták csak az összeget törleszteni, másik felét a költőnek 
és családjának ajánlották fel. Ez tette lehetővé, hogy a mű egyáltalán megjelenhessen. Szep
tember 25-én és október 23-án Ney Ferenc újabb előfizetési felhívása ellenére is egész Magyar
országon mindössze 260 személy akadt, aki Garay János műveire előfizetni hajlandónak mu
tatkozott. 

Ezek között az előfizetők között volt az is, akiről Arany János ír idézett levelében, sőt 
több mint valószínű, hogy ez az egyetlen előfizető ő maga volt. Aranyról tudjuk, hogy Garayt 
szerette és becsülte, s egy alkalommal valaki előtt, aki lekicsinylő megjegyzést tett rá, erélye
sen védelmébe vette. Ha erről Garay talán nem szerzett is tudomást, hirtelen bekövetkezett 
halála előtt (november 6-án) egy hónappal az Arany által írt levél talán egy utolsó fénysugár 
volt elborult életében. 

Csorba Zoltán 

ERDÉLYI JÁNOS LEVELEI KAZINCZY GÁBORHOZ 

Erdélyi János levelezéséből 1905-től kezdve többen publikáltak töredékeket. A levelezés 
teljes gyűjteményét a Magyar Tudományos Akadémia adta ki „A Magyar Irodalomtörténet 
Forrásai" c. sorozatban. Az első kötet 1960-ban, a második 1962-ben jelent meg. Sajtó alá 
rendezte és jegyzetelte T. Erdélyi Ilona. A kitűnő mű első kötetében Kazinczy Gábornak 15, 
Erdélyi Jánoshoz írt levelét olvashatjuk 1837—43-ból, a második kötetben 2 levelet 1851—52-
ből. Azelső kötet 365. jegyzetlapján írjaT. Erdélyi Ilona: „Erdélyinek Kazinczyhoz (Gáborhoz) 
írt levelei elvesztek". Több helyen is panaszolja ezt a sajnálatos tényt. 

Akkor tényleg ez volt a valószínűség, de azóta kiderült, hogy szerencsére nem ez a 
valóság. Erdélyi Jánosnak Kazinczy Gáborhoz írt és elveszettnek hitt levelei a felszabadulás 
után indított nagy levéltári begyűjtés alkalmával a Vladár-hagyatékból a Miskolci Állami 
Levéltárba kerültek, s ömlesztve várták sorsukat. Hogyan kerültek a Vladár-gyűjteménybe és 
napvilágra a levelek? 

Kazinczy Gábor a szabadságharc bukása után nemcsak önmagával hasonlott meg, 
hanem családjával, valamint szűkebb szülőföldjével, Zemplén megyével is. Ezért családi és 
politikai meggondolásból a hozzá érzelmileg igen közel álló özv. Vladár Józsefné Lónyay 
Sarolta kastélyába költözött, s a Borsod megyei Bánfalván, a Vladár-kastélyban élte le utolsó 
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14 esztendejét. 1864-ben meghalt, irodalmi hagyatéka megoszlott. Részben a Vladár-családnál 
maradt, jó részben az Akadémia és ELTE könyvtárába-kézirattárába került, de jutott belőle az 
OSZK-nak, a Ráday-könyvtárnak, az Országos Levéltárnak és a Miskolci Levéltárnak is. 
1966-ban e sorok írója adatokat keresett Kazinczy Gáborról készülő művéhez a Miskolci 
Levéltárban, s ekkor közölte vele Román János, a levéltár vezetője a jó hírt, hogy az ömlesztett 
anyag utolsó csomóiban Kazinczy Gáborhoz írott Erdélyi- és Szemere-leveleket talált. 

A Román János által felfedezett és most publikált 17 levél az elveszett Erdélyi-levelek 
gyűjteménye. Még maga Kazinczy Gábor sorszámozta azokat piros ceruzájával. Az első levél 
dátuma 1837. május 29, a 17-ik levél 1840 elején kelt, s így a sorozat csaknem 3 évet ölel át. 
A 10-ik levél dupla: első részét 1838. nov. 2-án írta Erdélyi, s ezt egy elég hosszú folytatás 
követi nov. 6-i kelettel. A 11-ik és 17-ik levél dátum nélküli, de már Kazinczy Gábor beillesz
tette azokat a sorozatba, a 17-ikre ő írta rá: „1840 elején". A 8-ik és 13-ik levélen se aláírás, se 
kézjegy nem található, de a kézírás egyező, tartalmuk s stílusuk alapján könnyen azonosíthatók, 
s ezt a levelek címzettje: Kazinczy Gábor kb. 130 évvel ezelőtt már meg is tette. 

A megkerült Erdélyi—Kazinczy levélsorozat irodalomtörténeti jelentőségű. Nemcsak a 
két kiváló író egyéniségét, gondolatait mutatja be, hanem rávilágít a reformkor sok jeles 
irodalmi és politikai alakjára: Kölcseyre, Vörösmartyra, Schedel-Toldyra, Bajzára, Kossuthra 
és Wesselényire is. Sok mindent megtudunk a levelekből a korszak irodalmi viszonyairól, a 
folyóiratokról és szerkesztőikről, a színházi életről, a radikális szellemű fiatal írók és politikusok 
készülődéséről. 

Egyik legnagyobb értéke a 17 levélnek az, hogy körvonalaiban kibontakozik bennük az 
a nemes harc, melyet az „Ifjú Magyarország" vezére, Kazinczy Gábor és harcostársai — köztük 
Erdélyi János — folytattak irodalmunk, kultúránk és társadalmi életünk megváltoztatásáért. 
Ennek a harcnak lett volna fontos eszköze a folyóirat, melynek engedélyezéséért vívott 
harcban buktatta el Kazinczyt és társait a cenzúra, az irodalmi és politikai reakció. 

A levelek szép bizonyságai Erdélyi János és Kazinczy Gábor barátságának. Barátságuk 
már a sárospataki diákéletben kezdődött. Erdélyi János 1835-ben a Gömör megyei Berzétére 
került „szegény praeceptornak", Kazinczy Gábor Pozsonyban, majd Pesten jurátuskodott. 
Pesten lelkesen kapcsolódott be az irodalmi és politikai életbe, s ekkor folytatódik kettejük 
barátsága személyes találkozások és eme levelek révén. Az előkelő és befolyásos Kazinczy 
szívesen egyengette szerény, vidéki barátja irodalmi érvényesülésének útját. Erdélyi pedig hű 
bajtársa lett „kapitányának" a harcok idején. Később mérsékelni akarja Kazinczy hevét, 
türelmetlenségét, majd bírálja is elhamarkodott lépéseit. Kazinczy tervezett folyóiratához 
először Erdélyit kérte fel szerkesztőtársul, de kudarcai után, a könnyebb érvényesülés reményé
ben Kuthy Lajoshoz folyamodott. Terve így se sikerült, Erdélyi barátságát pedig elvesztette. 
Erdélyi nem annyira személyes sérelme miatt neheztelt, hanem äz ügyet féltette; tudta, 
Kuthy után jön Csató és Orosz, s egyszerre vége a bátor törekvéseknek. A 17 levél híven 
mutatja érzelmi világuk változását az odaadó barátságtól a hűvös kritizáló hangig. 

Fényt vetnek a levelek a fiatal Erdélyi írói és szellemi fejlődésére. Népdalszerű költe
ményei, a népköltészet szeretete, vonzalma a haladó irodalmi, tudományos és politikai mozgal
mak iránt biztató indulásra mutatnak. De kitűnik a levelekből az is, hogy a később oly biztos 
judiciumú Erdélyi fiatal korában maga is téved néha: pl. túlbecsüli Kazinczy Gábor líráját, 
viszont lebecsüli Kisfaludy Károly drámáit. 

A levelek közlésében T. Erdélyi Ilona publikálási módszerét követtem. Azért is, mert 
kiváló módszer, azért is, hogy a megkerült levelek könnyen beilleszthetők legyenek a kétkötetes 
Erdélyi-levelezés hézagaiba. T. Erdélyi Ilona a levelezést értékes és részletes jegyzetanyaggal 
kísérte, így most elegendő a szövegmegértéshez szükséges jegyzetek csatolása. 

Erdélyi Jánosnak Kazinczy Gáborhoz intézett 17 levele mind eredeti és a Miskolci 
Állami Levéltárban található. (Kazinczy Gábor hagyatéka, I. csomó.) A két író levelezése 
Erdélyi levelével indult meg 1837. május 29-én. 

I. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Berzéte, 1837 Május. 29-kén 
Édes Barátom! 

Megütközöl nemde, hogy Hegedűs levelét tőlem veszed. Hegedűs hallá s tudá szállásod 
változtat, de nem tudta merre, s hova; és küldé hozzám, legalább oda, hol laktam, mikor már 
nem valék Pesten; a levelet utánam hozták Berzétére; most küldöm én, másodszor, éppen ugy, 

653 



mintha valamely cruciata expeditio pályáján kellene járnia, Pestre, — a szent földre. Meg
engedsz, hiszem kandiságomnak, hogy a levelet borítékától kifejtve elolvasám. Hegedűs 
dolgokat ir, politika és literatura köréből, miket tudni jó és kell, mik után kevélyek lehetünk 
Sárosban, ame kétféle fejlődéséért; ez nekem ugy tetszik, mintha az éjszaki hajnalról szebb 
verset irtam volna, mint Dessewffy gróf valaha. Sárosy Grammatikát ir, mi több, Magyart! 
Nem tudom fog é szólni Révayként, de a pályát, mellyen Vörösmarty s más Grammatikusok 
hajótörést szenvedének, Sárosynak nem helyeslem. Történhetik, mint a Majláth Grammatiká
jával, hogy a Kritikai Lapok 12 oldalon 365 hibát mutatándhatnak ki, vagy még eggyel többet, 
a szerént, mint az év szökő év lesz, melly 366 napokból szokott állani Gergely pápa szerént. 
Reménylem, nem roszalod eme kijelentésemet: én nem valék balga, midőn drámába fogtam, 
ellenben te az valál, mikor versírásról lemondál, ha Sárosy Grammatikába vágni nem hívé 
képtelennek. De ne ítéljek előre, ugy é, Krisztus szavaként: ne itélj, hogy ne ítéltessél. — 

Mondhatnám nem igen vagyok Berzétén ugy, mint szeretném: vigan. Talán azon kis 
plántaiság, mi szerént bajjal esik másuvá szokni, mint virágnak kiültetéskor, okozza nem-
vigságomat. Pesten másként vala. Menjek itt a rozsnyai püspökhöz becsületes szót hallani? 
vagy éppen a Sas fogadóban sátorozó színészekhez a Gál megírta színjátékba? vagy felmenjek 
a hegyre, hol örökös szél fu, hó és eső esik mai napig is. E tájon Helmeczynek a Jelenkor szer
kesztőjének kellene laknia, hogy irriá morgadalmas dörgedezésü szavakkal, mikép zordong itt a 
szél, mikép forrong a nyár, miként zörgedez a Sajó, zufiong a hegyi patak; miként mordong 
ütésivei 30 mázsás ülőn a tiz mázsás kalapács hámorokban. Ezek azon nagv tárgyak, mik 
kedélyes költőnek nem lennének mások, mint Chateaubriand első tanítói: a vihar és förgeteg. 

Azt még sem hinnéd, ugy é, hogy nincs több egy angol mföldnyi kilátásnál e siralom 
völgyéből. De még is szép, hogy hegyeinken közel látszanak megállni a felhők; kis láthatárun
kon égföld egybefolyva játékot nyújtanak a szemnek. Itt lakom én az orditó farkas tanyája 
alatt; az hegyen, én völgyben; ide irj te nekem sorokat, barátságod és szellemed hirlőjit. 

Kossuth ügye, és Pest gyűlésiről most legközelebb semmit sem tudok. Mondák, miképpen 
Pest megye kére Kossuth szabadítását, feltételével a soha nem írásnak, világosabban, hogy 
Kossuth többé nem fog írni. Ki ezt irá Pestről, vagy hamis hirt terjeszt, vagy Pest megye 
ítéletem szerént a további felvilágosításig megszegte azt, mi szent volt, — tehetősége becsület
szavát. Miért vedé Pest az ügyet? Kossuthért. Elég roszul; Kossuthot az ügyért. Egvébbiránt 
ez is olly forma beszéd, mint föllebb Sárosyról, előreitélék: tudja manó mi lelt, valami ármány 
szállt meg talán, hogy csipketövisként akadok mindenbe. 

Mióta Pestről eljöttem, nem ösmerem az Athenaeumot, mind eddig sem kaptunk egyet 
is, pedig a 38/c számon szakadt félbe folytonos olvasásom; — gondold, hogy meg leszek akadva I 
Nagy bácsi és Nagy néni elbeszélést elkezdtem olvasni; — abba maradt. Hol vegyek majd 
türelmet ismét elülkezdeni az olvasást. Segits meg Journalok Nemtője ! Már csak^ugy várom a 
postanapokat, mint sidók a Messiást, Athenaeum még sem jő. 

Heckenast Gusztáv hirdeti, hogy Emlény zsebkönyvét 1838-ra is kiadandja. Mint jelenti 
prosai dolgozatokkal el van látva, de kötött neműi nincsenek. Hallod? Olly ritka a vers ha 
Vörösmarty, Czuczor stb. nem írnak. Mit mond erre Dobrosy? Neki szándéka volt némileg, 
rábeszélésem után, az Emlénybe darabokat adni, ugy van e még? vagy változott szándéka. 
Az még is különös, hogy élte második évét valamelly zsebkönyvnek az Értesítőben, — hágó
kosok, mének, fűszeráruk hirdetése közül kell kitudni, pedig Károlyi sem lehet olly bohó, 
hogy csak azért adja ki az első évi Hajnalt, mert szeszélye ugy hozá, a nélkül, hogy kilátása 
szándéka volna jövőre is adhatni. 

Gömörről egy pár szót. V.(ice) ispányjokat, Máriássy urat egész tisztelettel, szeretettel 
és barátsággal fogadták. Éppen tegnap vala itt a Magistratus üdvezleni őt. Ezt irom, azért, 
mert a kormánynak nagy szálka szemében a két protestáns Vispán comissiója, fó'ispányja 
fondorkodása mind ide vág, ennek megsemmisítésére. Szellemileg mozgóbb lesz e Törvény
hatóság mint eddig, kivált ha még azt is elmondom, hogy az ifjúság Máriássy urat szereti, s 
lesz kolomposok. — Kérlek édes Gáborkám! ird meg nekem Pert gyűlését, majd én megírom 
neked, ha figyelemre méltók történnek itt. Azomban tisztelvén tisztelt Bajza, Schedel, Vörös
marty, Tóth Lőrinc stb. urakat, különösen még egyre kérlek, ha Bezerédy versei bírálata tőlem, 
mit Schedel urnák átadtam, ki nem jöhetend, vedd által, és közöld a hol tetszik, vagy tépd el, 
a mint tetszik. Schedel ur azt monda, csak akkor adná ki a birálatot, ha látná, hogy Bezerédy 
versei rontanak. Ez azomban oly félszeg állítmány, minek feldöntésére, kár lenne okot is 
emliteni; hihetőleg Bezerédy személyeért van mondva, elég tökéletlenül. Mi a bírálat, ha a 
könyv már rontott? Késő szer a rósz ellen; s mi, ha még rontott, de ronthatand? orvosság 
annak idején, mint Krisztus az idők teljességében. — 

Kétled, hogy Bajza a Honfitiszt darabot nem szerété? s ez igaz? nem tudom, kiadja e 
valaha. 

Isten veled. Szeress s szeretettel 
Btod Erdélyi 
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ösmerősimet nevemben tiszteld köszöntsd. Küldök három kis darabot az Athenaeum számára 
add át valamikor, hogy rajtam ne vesszen. 

Hegedűs levele: Hegedűs Lászlóról van szó (1814-84), aki Sárospatakon diáktársa, barátja volt Erdé
lyinek és Kazinczynak. Később sárospataki ref. lelkész lett. Berzéte: kis falucska Gömör megyében. Erdélyi 
János itt nevelősködött Pestre költöztéig a Máriássy-családnál. Cruciata expedilio: megpróbáltatással teli út. 
Arne: valószínűleg az amice szó szokatlan, rövidített alakja. Balga... valál, mikor versírásról lemondál: Erdélyi 
Kazinczy Gáborról mondja, aki fiatal korában verseket is írt, sőt 1835-ben „Szerelem gyöngyei" címmel vers
füzete jelent meg. A könyvecske irodalmi kudarc volt, Kazinczynak nem volt igazi költői tehetsége, s talán 
Erdélyivel is inkább a barátság, mint a meggyőződés mondatja a biztató szavakat. Helmeczy Mihály (1788 — 
1852): buzgó nyelvújító, különösen a szórövidítéseket kedvelte. Ezért aposztrofálták így: Helmeczy, ki a szó
kat elmetszi. Erdélyi szellemesen illeszti levelébe a Helmeczy-csinálta szavakat. Bezerédy versei: Bezerédy 
Gergely saját korában túlértékelt költő volt. Verseiről csak Erdélyi irt helytálló bírálatot, amely a Rajzola
tokban jelent meg. (1837. II. 436.) 

II. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

(Berzéte, 1837 Június 24d) 
Édes Barátom 

Leveled elsőbb sorai némileg megütöttek, mondván betegségedet. Hidd el, magam sem tudtam 
mire vélni késő válaszodat. 

Igen köszönöm azon szives, s barátságot lehellő nyilatkozásodat, mi szerént az Athe
naeum szerkesztőjétől verseimért jövő honorárt el nem fogadtad; tökéletesen lelkemből szólot
tál, ugy mint magam fogtam volna ez ügyben. De mit is jutalmaznának hatvan sorra menő 
darabcsákban? a puszta betűket, nem érdemlik; a költségeket? az jutalmazza magát másként. 
Sch. úrékat igen tisztelem, a honorárt köszönöm, de elfogadni tőlők semmi esetre sem fogadom 
el. Egyre igen kérlek; mint emlitém múlt levelemben is, hogy az Athenaeumot nem olvashatám; 
légy szives eljárni abban, hogy a 38/c szám után egész a 47-ig bezárólag megküldte é az expeditor 
az elmaradtakat. Mert nekem még Pesten hozták el a 38A: számot, utánam pedig három hét 
múlva küldte a Alket; igy van vele principálisom Máriássy ur is, neki is hibázik kilencz szám, 
még pedig mindkettőnknek a Figyelmezővel együtt. — Athenaeum, mikor a háznál én ingyen 
is olvashatnám, előttem nem csak napi lap, hogy mindjárt eltépjem; azért szeretném ha az 
elmaradt 9 számot és Figyelmezőt, mi addig jött, a kiegészítést megkaphatnám. 

Mit írtál munkáimról; azokkal éppen ugy tégy, mint megírtad. Vándordal Révben, 
Bucsuvét, Jövevény a Rajzolatokba. A másik kettőhöz téli és est dalhoz küldök itt egynehányat 
hosszút és kurtát. Sajónál, Porfiu, Hűség, Akchilles, Virágbeszéd, e három epigramm. Válogasd 
ki, adj ha még nem késő az Emlénybe is valamit; egyébtiránt ha te nem figyelmeztetsz, eszem 
ágába sincs bele írni. A pórfiu végsorai (nézd meg) ezek voltak Azért szeretlek olly hőn, szülő 
földem, hazám! igy igazitám, t á r megtetszik is kise, hogy későbbi foldás: Nyiss kart a védtelen
nek, vagy szétomolj hazám ! — Édes Barátom; Munkácsy urat visszatisztelem, s mondd meg 
igen szívesen segitendem, ha ugyan segíthetem lapjait. Most egy fontos dolog vár rám, tanít
ványommal egy hétre, mint kell, exament akarok adni, sok időmbe kerül. Szemere intését igen 
szívesen veszem, te pedig lehetnél oly szives, hogy megírhatnád legkülönösben, melyik mun
kámban van azon igen jól jegyzett hiba, ugy is pár évi Auróra s az Athenaeum még eddig 
müveim dajkái. — Hidd el, mentül többtől, de hozzáértőtől, mint Szemere is, mentül többtől 
szeretnék magamról hallani Ítéletet; engem az illyen szivem szerént örvendeztet. 

Uj dolgot tőlem nem vársz, mert miről. A rozsnyai püspök Gömör gyűlésére egy meny-
dörgő levelet irt csak, gondolod, miért? A vegyes házasságot megtiltá megyéje papjainak 
összeadni; ezért a megye rá irt, hogy ne tegyen annyi visszaélést, mire azt felelte a püspök: 
neki leikiesméretében van még a születendök boldogságáról is gondoskodni, s ezért nem adatja 
öszve a vegyes házasságuakat, a protestánsok pedig mind a gyehennába vettetnek, hallod, 
o tempóra! o mores! 

Isten hozzád édes jó barátom. Szeress vissza engemet. 
Berzéte, Június 24d. 1837. 

Er. J. 

Mondván betegségedet: célzás Kazinczy Gábor gyakori betegeskedésére. Már diákkorában Késmárkra, 
Eperjesre vitte édesanyja levegőváltozásra. A betegeskedésnek szervezeti gyengeségén kívül az volt az oka, 
hogy Kazinczy nem kímélte magát, éjjel-nappal tanult, olvasott. Szemere intése: Erdélyi életében 3 Szem ere Is 
játszott szerepet: Pál, Miklós és Bertalan. Itt Szemere Pálról van szó, a tekintélyes idős költőről és szerkesz
tőről. Kazinczy Gábor megmutatta neki Erdélyi dalait, s Szemere igen tehetségesnek tartotta az ifjú köl
tőt. O tempóra, o mores!: Micsoda idők, micsoda erkölcsök! 
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III. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Berzéte, 1837. Oct. 9d. 
Édes Barátom! 

Szivemből örvendek leveled vételekor, nem, mert régen nem irtál, de mert sorsod érintése 
mellett dolgokat közölsz, mik nekem kedvesek. Heckenast levelére nincs mást mondanom, mint: 
jól van, hogy Hajnalba hármat: jól van. Ne hidd azomban eme kitételt mai elkorcsult állapotá
ban, értelmében, megbotozott katona szava ez, mikor a törvény és kötelesség teljesítésére 
vérrel bottal intetik, mondja haragjában: jól van. Tudod: mi egyszerű elemeire szeretnők venni 
a világot, hogy ujat alkossunk abból, mint férczszabó ócska dolmányból uj mellényt. — 
Azonban mig te Pesttől elvalál, magam is küldék a Hajnalba néhány apróságot, igaz postán, 
nem tudom vette e Garay; igy te csak mássát cselekvéd saját tettemnek; s érzed, mint olvasám 
„bocsáss meg" szavadat. 

Kérded: miként vagyok az Athenaeum honorárjával? s mondod: fogadnám el a két 
könyvtárostól. Igen! amazt én nem vártam soha, eszem ágában sem fordult meg; ellenben 
kiket mondasz, miért ne fogadnám el, én ! ki nem birom a világ ötöd részét, ő tőlök. E szerént 
az Atheaneumi honorár, igen bölcsen el is maradt. 

Mit tégy pénzemmel? felelek egy füst alatt kettőre. írtam egy balladát a Kisfaludy-
Társaságnak, itt közlöm, nézd át, ha maradhat, másoltasd le honorárom néhány krából, a 
többin, de ki tudja, minő summácska lesz, vennél, könyvet, még pedig Rückert verseit, és ha 
kaphatnád: Solger Erwinjét, kit Wienbarg igen nagyon dicsér. Ha ezek nem kaphatók; a Magyar 
Literaturából kettő: Kazinczy Ferenc eredeti munkáji: öszveszedik Bajza Schede! stb. posta 
papiroson. Bitnicz Magyar Nyelvtudománya 1837 kis kötet. Gondold tavaly már egyszer 
meghozatám Kazinczzy Ferenc munkáit, a hozó értetlenségéből, az 1814ki vagy mikori kiadást 
kaptam; ezt egy más úrra toltam; s most újra kezdem. 

Ugy! majd el felejtem. Pestrül eljöttömmel utánam hoztak egy pár levelet, Hegedűs 
Lacziét, egyik hozzád, másik hozzám. Laczi Sárosy már megjelent Nyelvészkéj érül közle 
előleges jót; én pedig hozzád irt levelemben előleges féljót, olly kétséges jót. Sárosy ezt tőled, 
nem tudom, minő környülállásban, minő arcz kifejezéssel, megtudá, mélyen sértettnek érzi 
magát általam, s uram fia! ki Eperjesről Pestre leveledben csókkal üdvözölt, Eperjesen ösme-
rősim előtt, dicsért, agyba főbe magasztalt, kész most sárral dobálni, s mint levelezőm irja 
„marczangolni piszkolni elég szemtelen volt". S miért dicsért egykor, most azért is piszkol. 
Világosíts fel: ki ő, s Charakter az? 

A rajzolatokat nem kapom. Bóerne kéziratmásolatát igen köszönöm. Isten veled, 
s szeress engemet. 

Btod Erdélyi János 
Hajnal: Oaray János szerkesztésében megjelent folyóirat és zsebkönyv. írtam egy balladát: Mind 

Erdélyi, mind Kazinczy részt vett a Kisfaludy Társaság pályázatán, amely Béla hercegről írandó balladára 
volt kitűzve. A pályadíjat Pap Endre nyerte. Wienbarg: haladó német író (1802-72) , a magyar reform-
ifjúság szemében nagyon népszerű. Tőle származik, a Junges Deutschland-elnevezés. Solger: német filozófus
esztéta (1780—1819). Az Erdélyi által említett mű teljes címe: Erwin, vier Gespräche über das Schone und 
die Kunst. Bitnicz Magyar Nyelvtudománya: Bitnicz Lajos (1790-1871) rk. pap, nyelvész, az Akadémia 
tagja. Főbb művei: A magyar nyelvbeli előadás tudománya 1827. Gazdasági szótár 1831, Magyar Nyelv
tudomány 1837. Boerne: helyesen Börne, haladó német író, a Goethe-ellenes csoport hangadója. 

IV. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Rozsnyó, 1837. November 6d 
Édes Barátom ! 

Várod, hiszem, levelemet; de nem fogsz neheztelni hosszas hallgatásomért. Megterhelt levelet 
vársz, és imé ! kevés mit irok, saját személyemről. — Drámám kész, 85 lapot le is tisztáztam már, 
de szorgos foglalatosságaim akadályozának egynéhány, még talán 25 lap megírásában. — 
Podhorszky Lajos, kit jól ismersz, levelem megvivője, a gyorsszekeren megy, egy órát sem 
várhat, igy én azzal, mit igen lángoltam tehetni, elmaradok. Mit is tennék vele, ha készen lenne, 
s elküdhetném is. Igaz még előbb egy kérdés: jó lesz e, méltó e, kiállja e továbbra is a censurát, 
mit egyáltalán nem tartottam szemem előtt minden szigorúsága mellett is. Igy maradt el az is, 
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hogy dalokat nem küldhetek, mert e nemben is szolgálhatnék egy két darabbal. Rám illik teljes 
mértékben: „multa agendo nihil ágens". De adódjék alkalom, és biztos, legközelebb megküldöm 
neked, és nem másnak, mert te az vagy nekem, kire lelkemet, fejemet, és szivemet is bizom — 
bírálat végett. Lehet: ha kedvező idők járandanak, magam rándulok fel Pestre, meglátni téged 
és azokat, kiket megösmerheték s szeretek. Schedel és Szontagh urak múlt Octoberben itt 
jártak, volt szerencsém hozzájok Berzétén, és gondolod e mikép meglepetem látásukon? Itt 
Rozsnyón fogadóban szállottak, s gondold: mit beszél a profanum vulgus? A vége ez: ők délig 
nem mentek sehova, mert itt is dolgozgatának talán, s csak egyszerre hire fut, hogy a Sason 
(igy hívják a fogadót) spionok vannak, kik délután járnak csak világ előtt, czirgálgatnak stb. 
Mondd el ezt Schedel úréknak, egy^jót fognak nevetni rajta. — Nem magam házánál irok, 
idegen papiroson, idegen tentával és sietve, engedj meg csintalanságaért levelemnek. Nem 
tudod? kap e munkatárs a Zsebkönyvekből példányt? én szeretném, ha igen. Ha valami 
könyvet küldhetnél, mint irtam, most Podhorszky Lajos által, ki biztosan szállíthatná kezem
hez, tehetned. — Isten veled édes Barátom, tiszteld nevemmel kiket szeretek s tisztelek. 

Btod E.János. 
Drámám kész: Erdélyi többször említi „Két királyné" c. ötfelvonásos, kéziratban maradt tragé

diáját. A két királynő: Erzsébet és Mária. Podhorszky Lajos: nyelvész (1815 — 1891), a Jelenkor munka
társa. Ugyanannál a Máriássy-csaiádnáí volt zenetanár, ahol Erdélyi nevelő. Multa agendo, nihil ágens: 
sokba fog, semmit se végez. Szontagh: az Erdélyi-levelekben két Szontaghról van szó. Az egyik Gusztáv 
(1793 — 1858), jeles irodalomkritikus és filozófus. Fő művei: Propylaeumok a magyar philosophiához, tekin
tettel hazánk viszonyaira, 1839. A másik Szontagh Pál (1820 — 1904), a nógrádi ellenzék vezére a negyvenes 
években, Madách barátja. Profanum vulgus: profán tömeg. Czirgálgatnak: cirkálgatnak. 

V. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Berzéte, 1837. Nov. 13d. 
Édes Barátom! 

Nem tudom vetted e már Podhorszky Lajostól vitt levelemet, mellyből láthatnád mit 
tettem és tehettem, vagy mit mulasztottam el. Igen! azon levél nagy hiányt pótoland ki 
levelezésünkben csak azt is sajnálnám, ha egy nappal később jutott kezedbe, mint kelleték. 
Mint irtam, hogy szándékom Pestre felmenni, megteszem, csak előbb tőled kapjak tudósítást 
censurádról, s más viszonyidról. 

Munkácsynak nem irtam, nem is fogok, sem a Rajzolatok végett, sem a Rajzolatokba. 
Ő szerkesztő, tudhatná a szerzőket is méltánylani; egyébbiránt mivel a Rajzolatokat különben 
is olvasom, restelleném ha rajzolatokról számoiadván, csak egy néhány pengő krral is nevekednék 
miattam deficitje. 

Sárosy dalában rokonultan érzem azt, mit te érzesz és kell. Nem bánnám, ha én mond
tam volna: a halvány hajat, de az jő ki rosszul, hogy épen ezen szép sorban valami hibát látok, 
szófüzésit 

Az Ősz ha volna 
Midőn belép 
Halvány hajadként 

— szőke szép. 

Nemde fölösleges és hibás az olly, a ként hasonlat mellett? Jól mondatnék e: Vénusként olly 
szép? e. h. Olly szép, mint Vénus. Vagy talán az olly még messzebb vitetik a téli dér főnévre? 
Én jobban szeretném így: 

Oh leány! ha volna 
Az őszi dér, 
Halvány hajadként, 
Örömfehér; vagy akármi más. — 
A tél ha volna 
Midőn belép 
Mint kebled stb. Jobban szeretném, ha Sárosy nem téli dért 

de őszi dért, s alá mondta volna a halvány hajat. — De Sárosy nincs a Hajnal irói közt. 
Az Athenaeum honorárja, mint tudod elmaradt, örökre és végképen, én is igy akartam. 
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Tervedet olvasom, s örömmel Ígérek mindent, mi tőlem telhetik. Készen lesz ugy hiszem, 
egy prosai müvem, Népköltészet cimü, s magam viszem hozzád: tisztelendő (nem pap) tisztelt 
szerkesztő úrhoz. 

Levelemben érintem drámámat is; — kész és 105—110 lap leend nyomtatásban. — 
Azon kis töredéket, mit Bajza ur visszadott, ne add Rajzolatokba; mert nálam már változtatva 
van benne; t. i. hol Horváth Oara rósz oldalait festi, Zsigmondi a is kicsap, abban pedig nem. 
Milly mértéket ütend meg a gyermekem, nem tudom, de annyit hiszek, hogy középszerű 
nem igen — hanem inkább rósz lesz. Inkább rósz, mint féljó. Bármit mondjak is magam, csak 
individualitás Ítéletét mondom; — jámbor hitemre állíthatom pedig, mindent elkövettem 
gyermekem születésére, magam valék apa, anya, pap, bába, s mi csuda ha ennyi kötelességnek 
egy személyben eleget nem tehettem. 

Mikép állnak Kovacsóczy és Kunoss szándékolt folyóiratukkal? ideje lenne, hogy 
hirdessék, ha uj évben megkezdik. Szeretném, ha e két bajnok uj mezőnek nyitná fel édenét, a 
literatúrai világban. De Bajzaként e felül kétségbe lehet esni! 

Kossuthról ígérted: irandasz, és hallgattál; ha tudnál valamit! barátom 1 

íme egy dal! 
A nap leszáll, sugarai 
Mée vissza fénylenek, 
Felhők megül az enyhülés 
Szellőji lengenek. 

Áldás az elnyugvó napon, 
Nyugvása hajnalán! 
S hegyekre szállnak szemeim 
A távozó után. 

Mig a letűnő fény után 
Hallgatva nézdelek, 
Halvánv orczámon egy sugárt 
S könnyücseppet lelek. — 

Viszfények ! emlék fényei I 
Ha könyben ázom én, 
Vigasztalást majd hoztok e 
Az élet est ve lén? 

Ha a Hajnal kijő, azon esetben, ha verseim, miket részint te, részint magam ajánlék 
föl, meg nem jelennének; kérd ki Garaytól, elteszem őket dugaszba érni mint a vad körtét; s 
azt is restellem, hogy Bajzánál: esti dal s még más, hangtalanul hevernek. 

Mérgedi c s e l é r t idejé„ s v a d n a k . ,ste„ ho^d. ^ 

Tervedet olvastam: Kazinczy Gábor előző levelében beszámolt barátjának tervezett folyóiratáról, a 
„Literatural táborozásokéról. Erdélyi teljes támogatást igért, s első cikként a „Népköltészet" c. értekezé
sét szándékozott küldeni. A folyóirat nem jelent meg. Erdélyi valószínűleg ezt a tanulmányt 1842-ben a Kis
faludy Társaságban olvasta fel székfoglaló előadásként. A folyóirat nevének változásairól, a megjelenéséért 
folytatott hosszú harcról 1. T. ERDÉLYI ILONA: Az/Ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor. Bp. 19C5. Kova
csóczy Mihály (1801 —46): zsebkönyveket, lapokat adott ki, Kotzebue színműveit fordította. Kunoss Endre 
(1811 —44): költő, szerkesztő, szómagyarosító. A „sóhajlíra" körébe tartozó versei közül igen népszerű volt: 
„Kitárom reszkető karom . . . " és „Képeddel alszom el". íme egy dal: a cím nélkül közölt dalt 1. kevés vál
toztatással „Alkonyi dal" címen. (Erdélyi János Költeményei, Buda, 1844) Tudósítást censurádról: tudósítást 
ügyvédi vizsgádról. Kazinczy Gábor ugyanis 1837 novemberében, 19 éves korában letette az ügyvédi vizsgát. 

VI. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Berzéte, 1838. Január 31d 
Édes barátom! 

Négy órakor reggel váltam meg tőled Pesten, hogy ötkor induljak, — s indultam hat után. 
Lelkiesmeretességem, mit vehettél már észre, s fogsi is, mert lelkületem kerekzeteibe vágó, 
haszontalan vala. Kedvetlenebbül mint én, nem utazott senki, soha. Két becsületes zsidó s egy 
Jurátus voltak társaim; ez amazokkal ugyan csak akará éreztetni ázsiai felsőségét, de kevés 
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sikerrel, mert Palesztina is Ázsiában van, s a zsidó, hol fizet, pénzeért tud szerepet játszani. — 
Ezen ifjú atauji, megyéje fensőségét más megyék fölött abban helyezé, hogy ott annyi vagy 
több a Mágnás, mint másutt a nemes ember. Én némaságra haraptam öszve ajkaimat, nem 
szólok, gondolám magamtan; tudem ki ő. — Némi magastságát éreztetendő kimondá, hogy'ő 
megyéjében már eskíitt, Pesten pedig Jurátus, ki maga többetér egy szolgabírónál esküttestül. 
Széchenyit csak keresztjeiről ismeri, Somsichot, a mije nincs, aranygyapjáról, — Vesselényi 
előtte felfedezetlen csillagzat, a fogoly-ifjak hallatlan valami. Majd kihulltam a kocsiból, s az 
ifjú fülére tekintettem, s ő azt észrevéve. — Képzeld utamat; illyen emberek közé kelle jutnom, 
miután Szemerétől, Szalaytól s tőled megváltam? Alig ha megyek többet gyorskocsin, ösmerős 
nélkül. Négy napig kocsiztam hazáig az iszonyú nagy hó miatt. Vácz közelében Pest felől, de 
minden baj nélkül, fel is dűltünk. Utam második napján én is beszéltem, terra incognitát 
fedezvén fel az esküttnek, talán hitem sorsosává válik, de tudod a mi hitünkhöz ész is kell. 

Folyóiratodról szólottam ugyan vele, szólottam egykor Szemere és Szalayékkal is; 
Szemere nagybátyád müveit szeretné előbb, nyomtatásfcan látni, s nem ok nélkül; mert olly 
pontra tennéd magad, mellyen barátid s nembarátid elköteleztetnének irántad, s a nagy 
férfiú mellett és által csillogni szigorú követelők előtt is érdem. Azon parányi hézag, melyet a 
literaturában te és társaid, kik közé örülök számitatni, beröltének, nem elég részvétet támasz
tani olly szép körülményben, mint a mai, olly iró, s olvasó világban, mint a miénk. Hát ha 
késnél? hát ha még erőt gyüjtenél, mert mint észrevevém kevés van nálad, miből egészet 
alkoss, egészet, mely születésében el ne haljon? Czélod az ifjú erőket központosítani. Hát hol 
itt az erő? mikor iíly paránvi literaturában ugy megosztva az érdek, amennyi hirlap, annyi 
szakadás Guzmics Egyházi Tárától a Vasárnapi Újságig. Ifjú Íróink sanyarú szegények, a napi 
literatura gvártói inkább, mint az örök hir mesterei, s többnyire zsoldban itt vagy ott, s ön-
állagtalan ponton, egvet kettőt kivéve. 

Munkácsy a Rajzolatokban elevenig akar metszeni Bajzának, nehezen felejti a színi 
kritikákat, magvar humort, logícai leczkéket; — nagyon restellem, mikor személy miatt az 
ügy ellen kél hidegség az emberben, azokat a szinház elleni vergődéseket ugy nem szeretem 
Munkácsytól, mint a Hirnök szerkesztőjétől. Ismerem meglehetősen a tollharcokat, mellyek 
lefolvtak a hazában; ugy állnak a maiakhoz, mint a harmincz esztendős háború a kakas
viadalhoz; szeszély s rósz humorszottvanás az egész, egyik mint másik részről. Nagy embernek 
kellene leszállani körünkbe, kinek dictátorságán szemünk szánk elállana; szivesen uralnám az 
ész aristocratiáját, midőn illy respublicában ugyancsak tespedünk. Ezért fogom én nagy
bátyádat mindig lelkemben tartari, ha soha prosát nem ir is, ezért haragszom emberekre, kik, 
mintha már elérték volna a non plus ultrát, bizonyos inertiával megülnek hogy körülük mások 
keringjenek, s egyforma nagykörrendszerbe szoritassék az erkölcsi élet felszökő pályája. 

Szemerét és Szalayt igen szeretem. E két férfiú, az idősb, mint ifjabb, nyomokat hagyá-
nak lelkemben, miken képeik s lelkeik barátságosan lengenek előttem. Különösen készitél te 
engemet ösmeretségükre. Szalayhoz vezetél be előbb, s én Szalavban, a soha nem látottban 
ösmerősömet találtam; de nem Szemerében. Én e tisztelt férfiút, mind a mellett is, hogy 
dalaiból a legközelebb kor ifjúságát néztem ki, öregebbnek hittem, s némi visszahülés tartóztat 
közeledni, annál meglepőbb volt az édes jelen, s való, csak innen magvarázhatom meg magam
nak, hogy Szemeréhez ezután szabadabban ömöltem. — Tiszteld őket. 

Itt fogod olvasni a Sírkertben czimü költeményt; ez nekem nagyon tetszik, talán mert 
saját szülöttem? mondj rá egv jó szót; mondj legkisebb soromra is, hiszen, mint tudod, ép olly 
örömmel veszem intésedet, gáncsodat, mint barátságodban büszkélkedem. Isten veled. 

Btod. E. János. 
Fogoly-ifjak: Lovassy László és társai. Terra incognita: ismeretlen föld. Erdélyinek ebből a leve

léből aggódás érződik. Idézi Szemerét, aki folyóirat indítása helyett fontosabbnak tartotta volna Kazinczy 
Gábor nagvbátyja, Kazinczy Ferenc irodalmi hagyatékának teljes kiadását. Kevésnek tartja a tehetséges 
fiatal írót, kik a folyóirat szerkesztésében, Írásában segítenének. A Hirnök szerkesztője: Orosz József, oldalán 
Csató Pál, az irodalmi rovat vezetője. Mindketten bécsi sugallatra írtak, gátolták a haladást támadták Ka
zinczy Gábort és csoportját. Non plus ultra: Nincs jobb. 

VII. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Berzéte, 1838. Martz. lOd. 
Édes Barátom! Nem tudom mikori leveledre, mert adat nélküli, fogadd válaszomat. 

Társalkodóban közlött czikkelveid felérzést okoztak bennem, s azoklran is, kik ezen excentricus 
világban kisérő szemet vetnek a Iiteraturára, becsültünk érettük. Nem értem ugyan ama kis 
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czikkelyt, mit igy végzesz: rablónak nem azt nézem stb. — mert viszonyidat, napi renden lévő 
dolgaidat nem ösmerem olly szorosan; de ugy hiszem, nem ok nélkül mondád, s van hol, miben 
megvetni állításaid alapját. Az ügy mindenesetre parancsolá, hogy a Rajzolatok pasquilljai 
megrovassanak, ha messziről is, de azért soha nem szólaltam volna fel, mert, mind magad 
mondod, az Hlyeket legjobb ignorálni. Sok szó kell a Rajzolatokhoz, jól emésztő gyomor, hogy 
odahányt vetett szófia beszédeit eltűrhessük. Akarom mondani: nem szólaltam volna fel, mert 
a Rajzolatok bár meddig kongatják is a vészharangot, senki sem kérdi: merre a tüz. 

Örömmel hallom, hogy Tóth Lőrincz öszvegyüjté verseit, kíváncsi vagyok látni, mennyit 
és mit tett ő 3—4 év alatt a literatura e mezején is, mert előttem mindig soknak tetszik az, mit ő 
tesz, korát haladónak azon psychologiai tekintetek, földirati stb. közlések, fordítások, mellyek-
kel kivált tavaly ugyan csak tölte az Athenaeum lapjait. Mit annyi drámáiról? — Ifjabb Íróink
ban általánosan megjegyezhetni a sok irás hibáját. Sok tárgy— világ ösmeretre van szüksége a 
léleknek, hogy belőle, mint jól harmatozott plántából, a művészet felvirágozzék, s mennyi 
virágot sodor el az idő, mig a fa meghozza gyümölcsét. Ezeket nem mondom mintegy 
védelmemül; én, igaz nagyon keveset írok, tíz, tizenöt dalon kívül semmi egyébb a lite-
raturában, eddig dilettáns voltam, s szegény praeceptor, többfelé kellett osztanom időmet, 
mint a költőnek Árpád ébredésében — azonban ki hallja tollam sercegését; ki tudja: mit 
metszek én fel fidibusznak? S mit ér az író, a ki ír? 

Kunoss jelentését folyóiratáról olvasám. Nekem legjobban tetszett azon, körmön font 
alárendelgetés, mellyel a czirn alá mindenféle nemét, faját tudománynak, s művészetnek oda 
bigyesztgeté. Nekem az illy egyetemi fogalmaknál mindjárt eszembe jut, ama régi: ex omnibus 
aliquid, de totó nihil —, eszembe a méhek bölcsesége, hogy sokkal szivesebben dolgoznak 
hozzájok méit kisszerű, mint nagy öblű köpüben. Hát ha még fölveszem a „Természet" 
jelentését, hegy ellenkezőjét jelenti a művészetnek, — minő furcsaság jő ki, nemde, oda illő a 
Rajzolatokba is. Nem tudom pedig megfogni honnan veend Kunoss erőt a Természetnek nem 
megnemesitésére, csak leirására is. Vagy Ösmeretlen produktiv erőnk még eddig előttem, vagy 
bizalmatlan vagyok mostani literatúrai helyzetünkhöz, de Kunoss válalata részemről: harang
öntés a golopi cz. . . .nynak. 

Pap Endre balladáját a tegnapi postán vevém az Athenaeumban és Társalkodóban. 
Egy kis társaságban olvasánk; igen szűknek lelek az egészet; s talán ebben áll a becs, hogy 
gyujtóüvegként góczra szedé a sugárokat, jobban hatni, megfelelni a művészet kivánatinak. 
Mit irsz, hogy Szemere is 1% nap ráspolyozta, s talán át is dolgozta, elébb utóbb ki fog sülni, 
ha a kezdő koszorúval kezdett pályáján netalán megingással járandana, s nem lenne az másod
szor vagy később mi először. Te pedig orvos vagy, ki mást meggyógyít, s magán alig segíthet. 
Pap, mikor nyertesnek hallá tergenitus gyermekét, aligha maga előtt is fülig nem pirult. A mi 
csatavesztett árváinkat ki lehet venni, ugy e, a társaság kezéből? Minek azok ott. — 

Wachott dalát többször elolvasám. Az a ránk, vagy inkább némberinkre eső nagy vád 
vallásos ihletéssel ki és elmondva, jól meglepő. Ez a lyra igen szép satyrája; azért mellette nem 
nyilatkozom vagy, mint Tóth; mert a iiteratura minden apróságait nem ösmerem, s az a máso
dik sor egyhangúságával nagyon gonosz, pedig ha dalban, mint muzsikában egy kedvetlen 
hang van is, ugy járunk, mint a törvénynek megrontásával az egészet sértjük. Fejemen 
történt, és igy igaz, igazság? 

Itt egy piczi dal. 

Virrasztom a nagy éjszakát, 
Halványan ülök itt. 
Könnyüzve elszámolgatom 
Szivem veréseit. 

Éjfélbe is mért kell nekem 
Fel, felsóhajtani, 
Mért a nyugvás perczein 
Bekért zajongani? 

Talán, ha csendes a világ, 
S nincs semmi földi zaj, 
Mint hárfazengés hallik el 
Egekbe a sóhaj. 

Ez barátom ! — azon kori, mellyben az álom czimü készült; szerelmes valék az éjbe, s még egy 
kettő megakad nálam illy parányi alakzatban. Mielőtt megválnál Pesttől, irj legalább egy szót; 
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tudod e, mintl eszesz, mégy e vissza vagy nem április végével; isten tudja, mikor látlak lelkem 
barátja. 

E. j . 
A lány nekem virágot ad. 
Óh lány ! virág vagy szép magad. 
Amaz leszen süvegemhez, 
Te árva, puszta szivemhez. 

Nem emlékszel Czuczortól illy valamire, hogy öszve akadnánk, egymást meg ne lopnők. 
Adat nélküli: dátum nélküli. Erdélyi szemrehányása jogos, Kazinczy gyakran feledkezett meg a 

levelek keltezéséről. A Rajzolatok pasquilljai: célzás Munkácsy Jánosnak, a Rajzolatok szerkesztőjének 
nagyrészt igaztalan támadásaira. Az egyikben Kazinczy Gábort irodalmi orzással vádolta. Mit metszek én fel 
fidibusznak: Erdélyi kínos önkritikájára utal, több kísérletét használta fel pipagyújtónak, fidibusznak. 
Omnibus aliquid, de totó nihil: mindenből valami annyi, mint az egészről semmi. Harangöntés a golopi ez . . . 
nynak: annyit ért hozzá, mint hajdú — egyes vidékeken, mint cigány — a harangöntéshez. Csatavesztett árvá
ink: díjat nem nyert balladáink. Tergenitus: háromszorszült, Pap Endre díjnyertes balladájára vonatkozik, 
amit ketten is „megráspolyöztak" beküldés előtt. Piczi dal: egy Putnokon szerzett s e levélben közölt 
dalocska az Erdélyi—kötetben ''A virasztó" cimen olvasható. Nem .mlékszel Czuczortóll ilyesmire?: Erdé
lyi kérdésére Kazinczy nemleges, megnyugtató választ küldött. 

VIII. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Berzéte, 1838. Aug. 23d. 
Édes Barátom, 

Julius 14diki leveledet nem előbb, mint Aug. 3dikán vettem; mert Julius utoso felét Pesten 
töltöttem, s megösmerkedém a két Vachottal. Időmet azóta mindennel, még unalommal is 
töltöm; leginkább elfoglalt pedig Ragályi Ábrahám Statuciója; melly különböző helyeken, 
mintegy két hét óta folyton foly környékünkön. — Beöthy Zsiga emlegette, hogy B. Eötvös 
engem is készült fölszólítani, a Heckenast számára munkatársul; de levelét még akkor nem 
kapván, alig tudtam magam mihöz tartani, mig nem kisült, hogy az nálad maradt. —- így, 
mint egy is, más is felötlött elmémben, mintegy 12 apró darabot hagytam Beöthy Zsigánál, 
adná át Heckenastnak, minden esetre, akár szólított föl, akár nem még eddig, részvétem bizony
ságául. Leveled megjötte óta pedig ismét hatot küldék, igy mind öszve 18-at; jut az Emlénybe is. 

Pesten jó napokat tölték különösen Szontagh Palival, ő a múlt héten itt is megfordult; 
nekem nagyon jól esett. Gondolod, kivel és hol beszéltek rólad legtöbbet; mátkád szivszakadva 
várt, én is megtoldani mulatásomat három nappal, s te nem jövel. Dolgokat, egyeseket mondék 
rólad a szobránczi fürdőből; miket Máriássy Pálné monda el nekem, elmondta azt is, mi és ki 
vagy te. Megengeded, hogy Mátkád emlékkönyvébe első irék; az két sor: 

Szive barátomnak hont lányt szeret; Emmy ölében 
S lelkét a honlány szelleme lengi körül. 

Hogy Julius napjain lássalak, pesti utam miatt tört el, hova engem némi universzítás 
(sic !) ügy késztetett, s láttam helyetted Emmit. Ritkán törik el illy jól az ember terve, ritka, 
hogy ember észak helyett délnek menvén annak, kit. látni vágy, legkedvesebbjét láthassa. 

Jövő (iskolai) évben pesti leszek; több fiatalok, kik, mint mi némelly literatúrai mun
kásságnak adták eddig mutatványait, mennek fel, óhajtanám, hogy nem a Kunoss „ifjú irói 
nemzedéke" példájára, azokhoz, kik bizonnyal a jövő reményei, közelebb ösmerettséggel 
volnék, mert igen keveset ösmerek a kevés közül is, mert én azokat igen szeretem. Nemde 
Ormós Laczi felmegy? 

Egy Sonettem van nálad: Imeretlennő. Isten mentsen, hogy Schodelné felirattal, 
vagy inkább czimmel valakinek mutasd: pesti dolgok, a játékszín ügyében, Egressy elmaradta, 
vagy kimozdulta, s más Donna carricaturák ezt meg nem engedhetik. Szentkirályi igazgatósá
gával alig ha meg nem úszik. Soha ferdébben nem gondolhatni, még ott sem, hol mint Portugá
liát Status tönktől félhetni, mint múlt Julius végével a Magyar Szinház bel-kül ügye. És mit 
mond erre oly szemétnép, mint Munkácsy és toborzott czimborái. Azt sem tudák ma a színé
szek, holnap mit adnak. Vachott Sándor igen kellemes fiu nekem; Imrével kevesebbet tölték; 
kis Szontagh Pali aludt, mi pedig, Sándor és én; pipaszónál reggeli négy óráig fen beszélget-
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tünk; soha igy éjt, csak puszta beszéddel nem tölték. Wienbargból adtam közleni, az Athe-
naeum hivatalára panaszom van. Nagyon későn adnak világ elé a szerkesztők, bár mit is, 
tollam alól. Vachott Változása, nem is született, mikor enyémek már hivatalban voltak. 
Isten veled. 

B. Eötvös engem is készült fölszólítani: tudjuk, hogy Eötvös József körlevélben fordult az Ismert 
költőkhöz és Írókhoz, hogy küldjék el műveiket az „Árvízkönyvbe", az árvízkárosultak megsegítése cél
jából. Mátkád szívszakadva várt: Kazinczy Gábor szerelméről, Fáy Emmáról van szó. Eljegyezte, majd fele
ségül vette, de a házasság hamarosan felbomlott főleg Fáy Emma idegbetegsége és szellemi alacsonyabb-
rendűsége miatt. Ormos Laczi: Ormos László, Kazinczy Gábornak legkedvesebb sárospataki barátja, fiata
lon elhunyt fró-igéret. Schodelné: Schodelné, Klein Róza, kiváló énekes és színésznő, kinek népszerűsége 
ekkortájt kezdett hanyatlani, mint a IX. levélben közölt eset is mutatja. Donna carricaturák: olasz stí
lusú karikatúra-képek. Státus tönk: államcsőd. 

IX. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Pest, 1838. Oct. 3d-
Édes Barátom ! Az nap, mellyen te megváltál Pesttül, estve értem ide. Különös, hogy én téged 
vagy eltévesztelek, vagy elszalasztalak. Sept Í4k körül Berettő táján jártam, akkor Pesten 
valál; ide jövék, — s nem vagy itt. Másnap Sept. 24d. színházba voltam. Schodelné most lépé 
föl először, több mint negyven napi bujdosásai után érzett bűnében. Jegyezd meg, hogy az 
előtti éjjel zenével tisztelék; majd később ablakát is betörték. Eme homlokegyenest ellenkező 
pár eset, előhírnöke vala az estvének, föllépési estvéjének. Zajos taps és orientális tűzzel 
fogadta a színházi közönség. Az igazgatóság, hitelesen mondják némellyek a karzatra poroszló
kat hinte el, nyakon csipendőket, kik tán a szentek szenté ellen roszul nyilatkoznának. Volt, ki 
mást hitt, és szelid volt, mint a galamb, s okos, mint a kígyó. Nem mervén nyilvánosan vetni a 
színpadra — tehát titokban veté el hagymakoszoruját, hihető a diszitmények megül, mert a 
nézők közül soha sem látott senki vöröshagymakoszorurepülést. — Kinek és mikor vetek a 
koszorút? Az egyformán illetheté Éder Luizát, vagy akármellyik dalosnét, de Schodelné, mint 
Csató a Zsoldos criticus nevét, mohón kapa föl a hagymát, minden felvonás után, a játék végével 
és nagy dühbe jött, és alig mondhatá ki, hogy „neki oly koszorú nem kell, s azt leteszi a haza 
oltárára", le is tette a sugólyukra.— \\\ Fecsegett egyébb mit is, de alig haliam. Tegnap Oct. 2d. 
ismét föllépe Schodelné Beatricében; emlegette, mily imádatos előtte a hon (vagy a 6 ezer pengő) 
mint nem fog ő egynek gyáva tette által elrettentetni, igen de már akkor kezében volt egy 900 
bankóforintos nem tudom miféle ajándok, kárpótlásul aláírás utján. Nézd. Egy vet hagyma-
koszorút, s ennek tettét azonnal roszalja az egész nagyszámú közönség; hunczfutnak kiáltják 
tele torokkal; Schodelnét éltetik, és imádják. Nemde elég van téve Schodelnének, kiváltha 
szinpadi éltével, hol énekel, nemszinpadi éltét, ho beszél és tesz, a koszorú vető szerént öszve-
kötjük. És uram fia ! a nemes* magvar nemzet lángja, a pesti közönség, alázatos szolgául hajlik 
meg néhány ember képében, egy Shodelné előtt. Pfui! Schande Enthusiasták vagyunk ma és 
tegnap, alig van akaratunk, csak mint fu a szél. Gyalázat! isten, jézus ugy segéljen! 

Heckenast Árvizkönyve ugyan csak készül, mondják, hogy az rheglepőleg nagyszerű 
lesz, mind kül, — mind belsejében. — 

Mi literatori pályámat illeti, azon én most is csak lógós leszek mint eddig, dalt írok, a 
mint jő; s legalább nagyreménységü leszek; s több semmi. Lakásom mostan már egy, két pár 
esztendeig Pest, s ugy "gondolkoztam: jó lenne Jurátusnak fölesküdni, biztosítani magamat 
más oldalról is, mert gondolhatod, milly baj nekem jövőmbe nézni, milly kietlen és keveset 
igérő — a szegény embernek még a szerencséje is! Az élet gondjai elutasithatlanok; szivünk 
virágiért sem kezeskedhetünk miattok. 

Keveseknek, kikkel napjaim megosztandom, egyike Vachott Sándcr, sokat eltereferélünk 
egyrül is másrul is, s múlik az idő. Imréje kész, sajnálom, hogy még eddig nem olvastam, 
legalább mondhatnék róla neked. Testvére szinte illy mint Sándor, hir után vágyik ő is, mi 
előttem ma és néhány hónap óta sokkal prosaibb mint valaha: nekem Pesten lappangva kell 
élnem. 

Elhiszed e hogy nehéz volt hallgatásod Pesten; és soha nem írtál Berzétére?! 
Kuthy Lajos Áriadnéjával igen megjárta, mi nem történik, ha csendes, nyugodt kebellel 

viseli a bukást. Kár volt neki irni. író és színész egy húron pendül. Egyfelől kipiszegetik, más 
oldalrul éljeneztetik. Tegnap előtt Marót bán fordult meg a színpadon kevés néző előtt; nem is 
képzelhetni, mily rosszul mondják a jambust legjobb színészeink is. Ha a Két királynén kivü 
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még irandok drámát, az prosa lesz. Marót bán érdeme nincs elismerve. Nekem Ida Charaktere 
legroszabbnak tetszik, az egész fő személyzetben. 

Isten veled! Btod E. János. 

U. í. Veselényi tegnap ment Szathmárba tanúi hitelesítése végett. Lakásom Sebestyén utcza. 
Szent Sebestyénnél 386 sz. emelet. 

Csató Pál, a zsoldos kritikus. Erdélyi kijelentése megalapozott: Bajza rábizonyította Csatóra a csat
lósságot. Schande enthuziaszták: szégyelni való lelkesedés, szolgai lelkesedés Schodelné előtt. Jó lenne jurátus
nak fölesküdni: Erdélyi a társadalmi rang és bizonytalan jövője miatt gondolt néha biztosabb kenyérre. 
Szerencsére megmaradt az irodalmi élet mellett. Kuthy Lajos (1813-64) a reformkorszak egyik tehetsé
ges Írója. Az antiklasszikus Erdélyi nem szerette Kuthynak sem egyéniségét, sem dagályos stílusát, hiszen 
még Vörösmarty fensége is fárasztotta. Rutkay: Ruttkay Emil Károly költő. 

X. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Pest, 1838. November 2d. 
Édes Barátom! örömmel és búval olvasám leveled, mit azon tudat magasita, hogy szivedből 
irtad ki azt, akár magadról, akár felőlem emlékezvén. Mentséged, hogy két levelemre egyet 
irsz, fölösleges; s nekem ugy tetszik, mégsem róttam le teljesen tartozásomat, és mind a mellett 
is adósod maradnék. És a levél magában, hitvány pótlék; de becsét minden esetre az határozta 
el, hogy nap levetendő terhe volt a nyakunkon, vagy édes viszonyok magyarázója szivünkben. 

Halottak emlékezete napja. Nézd a Rajzolatok ma kézen forgó egyik számát, miképen 
emlékezik Kölcsey felől. Boszantó a gazember minden lépése; s ebben tetőpontját éré minden 
rágalmazásdüh; még is előfizetési jelentésében az igazságot emlegeti a szerkesztő, kit nevén ne
vezni többé nem fogok. — Egy ereklyét közlök megégetett lapjából. Tegnap estve a Privorszky 
kávéházban némelly ifjak méltólag keltek ki a szejkesztőmonstrum ellen, s elvégezek hol
nap ./. ma délután délutáni két órakor szemére vetni amaz országra szóló impertinentiát. 
Rutkay, kit te Eperjesről, vagy Vachoték által ismersz, egy példányt hoza magával; s több 
ifjakkal együttérezve, kijelenté hogy ő az emiitett czikkelyt felolvasandja. A Rajzolatok 
szerkesztője (reá mutatva) itt van, monda, halljuk, mit ir. Korbuli, Óváry mondák: halljuk. És 
olvasott Rutkay, — mi alatt a szerkesztő, addig változtatgatá székét, míg egyszerre, mint 
Telepy néha inasszerepben, mikor ura megriasztja, — oldalogva ajtón kivül termett, a leg
halványabb és legpirosabb arcvariációkkal, mik kiáltó tanúi, néma szeméremnek, vagy meg
bánásnak, mihez ő nem ért, hanem a kárhozatnak, belső Ítéletnek, mi elől hiába bunék ki 
bőréből is. — Fidibust a Rajzolatnak ! s ráfütöttek a humorra, hogy el ne öntse a világot. 
Csak akkor érkeztem oda, rebus bene gestis; és eszembe juta, hogy épen halottakról kell ma 
emlékezni, nincs méltóbb Kölcseynél, kit elborulással nevezzünk meg e szent napon, mi 
helyett rósz emberek sírjában akarják háborítani az öreget, ki ember isten előtt tiszta kebellel 
hajlék nyugalmára. 

Váchott Imre Megera czimü szomorujátékát beadá az igazgatóságnak, ugy hiszem el
fogadtatok, min annál inkább örülnék, hogy a tárgy görögisége változatosságát nevelné szín
darabjainknak, mellyekben kivált ha törökös korbeliek, keresztény kutyák, körülprémezett 
átkok, általában igen keresztényies szögletességek fordulnak elő. Imrében sok drámai tehetség 
van. — Egy fiatal katonája igy viczel: Hegyezem a kedvét, az ellenség fejét levágom, a lábát 
megszalasztom. A szövedék nagyon helyes; csak lány és anya szerepét, melly szinte extrémumig 
hol bizalmas, hol ferde, ne nyomná természetlenség crisise. — Az én királynőim pedig ugyan 
csak megváltoztak; lehetetlen rajok ismerned, ha többször, és nem csak egyszer, olvastad 
volna is. 

Társasági megválasztásról nem, de megemlítésről még is lett volna sejditésem. Azonban 
én soha föl se vettem; s becsületemre, ha soha nem választatnám is el, csak egyszer a literaturá-
ban jelentőséggel bírjak, elég. Isten kegyét sem fogadnám el, ha tudnám, hogy érdemetlen 
vagyok. Azt csak nem fogja emfcer elérni, hogy magamért szót tegyek, vagy tétessek, ezért is 
minden ollyan kedvkereső forma látogatásokkal felhagytam, s elvontabban élek, mint az előtt; 
különben is én irói pályámat csak ugy, forgácsolássál töltöm, s mit mások miroskopiumon 
néznek, nekem az semmi apróság! — Egy iró megvallá, hogv én jó Lyricus vagyok, de szerinte 
ez semmi, a dráma választja el, monda, minő talentum. Talán ha Schiller, vagy épen Shakes
peare müveit meghaladnám, akkor ismét Regényre, majd ismét másra utasítanának. Jobb 
szeretek kis dalt jót irni, mint öt felvonásos drámát, roszat. —Wienbargból küldék már régen az 
Athenaeumba, de haszontalanul, mert olly absztract ideák nem oda valók. És van e elvontabb 
eszme, mint azok a szemrontó VAN-ok, miket az Athenaeumból olvastam.— Egressy Gábor 
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megjött, vendég szerepben akar fellépni, s csak aztán szerződni. Halley üstököse, Kuthy Fejér
feketéje, Szigligety Abája, Balog színész Ludas Matyija, még egy eredeti s több fordított szin, és 
dalmű forduland meg először novemberben a színpadon. Remélem a téli hónapok egyikében a 
két királynét is adhatják, csak meg ne akadjon Pálról Péterre jártában. Emmyvel csak rólad 
tudok beszélni. Gondolhatod, a szende gyermek minő remény s bizalommal fordult felém, 
mihelyt hallá beszédemből, hogy leveled vettem. Bu és igénytelen kebel csak ő, s nem más. -* 
Nagy örömet szerezne, ha minél előbb tudnék rólad. 

Btod E. J. 

Folytatás. Nov. 6. 

Ugy hittem, hogy Szombaton megy a posta felétek, azonban Pénteken már elment, s irok a 
maitól. Munkácsy, vagy nem ő, — a futó szerkesztő futott Budára a Nádorhoz, ki őt reductori 
panaszaival Stofferhez, ez pedig Pestre vissza, illető elöljárósághoz igazitá, Jurátusok részéről a 
Personálishoz, medicusokétól a Dékánhoz. És gondold, mit monda Fabininak (ez a medicusok 
Dékánja)? hogy Bajza és Schedel bujtogatták ellene az ifjúságot, hogy ma az ő rajzolatait, 
hónap a fejedelem képeit égetik el. — Lásd a perverzus embert, meztelen gonoszságában. 
Gondolt e illy messzire és távol az az egynéhány ifjú? Medicusok közül Korbulyt és Csengeryt 
adta fel, ez utosó pedig részt sem vőn az egészben. — Politica alá kezd vonulni kétségbeesés 
mélysége fölött bukdácsoló, martyrnak declamálja magát, kap fűhöz fához, isten legyen irgal
mas szegénynek; mi azt nem tehetjük. Buktassátok mindenha és mindenütt a Iárvaejtett 
most uj lárvát öltött reductort, ugy is már a M. tanácshoz folyamodott segélyért, mintha 
silánysága becsületes nézetű embernél nyomna valamit. Táborozásaidba adok, ha eljösz, talán 
aSzini hatás cáfolatát, nem semmi más okból, mint az igazságért. Tudod, ösmeretlenül szeretek 
maradni. Sándor engem szeret, én is őt; hisz a névtelenség, álnevüség nem baj. — 

Az öreg apostol itt van. Szemei gyógyítása végett Gräfenbergba utazandó, a télre. 
Szathmárban ott volt a felperese is a tanuk authenticatioján, ismét tőn kérdésekét, mik csak 
többet felelhetésre nyújtanak alkalmat. 

Kunoss Részvét gyöngyei hallatlan csúful, deformis alakban jöttek föl a tenger fene
kéről; ő gyöngy helyett phocákat merite fel. Tartalma is kevés, — silány becsű. Nyomtatása 
incorrect, béna szülött! 

A gazember: Munkácsy János, a Rajzolatok szerkesztője. A szelíd Erdélyinél szokatlanul erős kifeje
zés, de igaz. Telepi György sokoldalú, tehetséges jellemszínész. Rebus bene gestis: dolgát jól végezve. Társa
sági megválasztás: utalás az Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagságára. Kazinczy Gábor szinte igényelte 
magának, de csak az ötvenes évek végén kapta meg kitűnő fordítói és forráskiadói munkássága után, Erdé
lyi szerényen várt, s őt az Akadémia már 1839-ben levelező, a Kisfaludy Társaság 1842-ben rendes taggá 
választotta. Personális: a Hétszemélyes Tábla elnöke. A Színi Hatás cáfolata: ebben az értekezésben Erdé
lyi Vachott Sándor nézeteit akarta névtelenül bírálni, de Kazinczy Gábor ragaszkodott az aláíráshoz. Az 
öreg apostol: Wesselényi Miklós, a reformifjúság bálványozott apostola. Phocákat = fóka, vízi borjú, tengeri 
szörny. 

XI. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 
(Pest, 1839. Febr. 3d.) 

Barátom ! 

Vachott Sándor megjöttével nagy szeget ütött a fejembe azon tudat, hogy még akkor 
sem kaptad a Táborozásokba szánt s küldött cikkemet. Mikor azokat a gyorsintézetnek átadám, 
a postára is tettem egy levelet, melyben megírtam mit s kitől küldök, s egyszersmind külön 
papirosszeleten hozzá rekesztem a gyorskocsi csomó adressét, hogy szolgád annak mutatására 
képes legyen magában is boldogulni. Hiszem azóta, minden kezednél. 

Napi újságjaink legnyomasztóbbja V. M. elitéltetése három évi fogságra. E napokban 
vitetik ügye a Hétszemélységhöz, vagy re. Futuri temporis exitum caliginosa nocte premit 
de us. 

A Kisfaludy-társaság holnapután ülendi nagy gyűlését. Ballada nyertes ismét Pap 
Endre. Mit gondolsz, hol vette magát 32—33 pályázó fiatal lyricus, mikor az ösmertebbek közül 
Vachottal együtt magam sem futottam. — Kéz alatti értesülés után, idei balladája rosszabb a 
tavalyinál; és most képzelj fokozatot 32 között. 

Emlékszel, mert kellett olvasnod, olvastad is az Athenaeum egyik krónikái hirére, 
hogy Ráday gr. is lemondott az Igazgatóságról, — most Nyári Pál teljes hatalmú igazgató stb. 
Az Athenaeisták hiteles forrásból irák e hirt eredetinek, mi annyira fölszurta az igazgsatóság 
orrát, hogy kutatni indult, s compulsorium mandátumot hozott rajok. Schedel, Vajda, Vörös-
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marty esküdtek, Bajza nem. Most Bajza törvénybe idézve Fbr. 18kára Simonsics elé, 16 marca 
büntetésre. Mondják, Nyári volt az egészben legnagyobb szer. És emlegetünk, merünk emle
getni sajtószabadságot, s szót emelünk a censura ellen, s mind ezt hol? a zöld asztalnál, egy kis 
éljen miatt. Itt láthatod egy classicus példáját az olly erősen harsogott magyar liberalizmusnak; 
s ha különösen Pest megye tanácskozásiról tudakozódnál, épen ellenkezőjét fognál hallani, 
mint az életből. Das ist der Flucht der Zeit! Most a legporczogóbb bárgyú is neveti az urakat, 
kacagja vármegyeiségöket, ők a bocskoros törvényszerűséget, félig meddig önhazájából is 
kikopottat, vagy kikopandót, a literatura mezején is meggyökereztetni akarnák. Schedelen, 
Vajdán ne csodálkozzál, egyik sem tud törvényt, s vallottak. Vannak e titkai a Szerkesztőség
nek? oh ezt nem engedi a Vármegye. 

Literatúrai újságul még: Vajda Kelet czim alatt elbeszélés gyűjteményét indítja meg; 
jó baráti néhányan magunk között előfizettünk a kiadási költséget előlegesen födöznu Három 
újhoz egy régit ad; az első kötet jövő Martziusban kin lesz; ő monda. — Szigligetiek dráma
füzére legkarcsubb pártfogás mellett világot alig látand, legalább igért alakban nem; én nekik 
kötetenkint tanácsiám, és darabonként, öt darab, öt kötetben. Minden illy válalatok közt pedig 
legmelegebb az Almanach-társaság iránti részvét. Minden bizonnyal adunk jövő évre. Nekem 
semmi annyira nem fájt, mint, Sándor szerént, bizonyos valaki tudósítása társaságunk felől, 
ki azt előtted minden társaságok paródiájának csúfolta, semmi egyéb okból, mint, hogy arra 
nem Széchenyi, vagy talán ő maga, nem nagy tekintetű, befolyású, fizetéses stb., mint a te vad 
oroszod, futták meg először a kürtöt; mit onnan gyanítok, hogy a társaságnak minden ösmerő-
sid, netán a tudósító is, bizonyosan tagjai; ösmerősid! literaturabarátaid! értem. Azonban min
den kicsinység mellett is több lesz bármellyik ifjúi kezdetnél, mert benne könyvkiadó társaság 
eszméje rejlik, a nélkül, hogy részvényei számát meghatározná, korlátozná, hihető, egykor 
egész Magyarhont ölelőleg, s tiz pengő forintért érdeket támasztva Nagy Enyed és Poson, 
Temesvár és Késmárk közt a pesti literatura iránt, rnelly a hazáé. — Rólunk közönség előtt a 
hires feuilletonista szemléjében féloldalaslag szólt, a mennyiben ő vállalatunk programját, mit 
közöltünk, a siker elemeit nem látja; mig társa Felapáthi Molnár Sándor, bal-keze mellől, 
részvényesünk. Eddig 150 részvényes van aláírva, és igy 1500 pengő forint. Dolgozó társakul az 
Aurora irói is ajánlkozának, mint Gaal emlité, minden ifjabb írókkal; mig bármellyik könyv
árus két három ember vitézsége által boldogulhat, értem akár Károlyit, talán Hajnalával, akár 
Heckenastot Emilényével. Nekem minden esetre czélom volt mentül szebben szólitni föl téged a 
literatura egyik fját, s barátomat, de miután tudom, hogy tudósítóddal kezet fogsz, azt tenni 
bátortalan vagyok. 

Ugy! Szigligeti Aba, Bókayak, Vazul drámáit egy kötetben szándékozik adni, olly 
módon, mint Vajda Keletét aláírás utján. Menkő sok aláírás! Szontagh is, hallomásból, igy 
szándékozik igért philosophiájával. — 

Beöthy „Jurista és kislány" vígjátékot povedált a színpadra! Mi lesz belőlünk s külö
nösen Zsigából! No ! ha roszabb mi is lehet! — Másnap Szigligeti Rontó Pálja bukott meg, Pál 
fordulása — neve napján. Szigligetit jóformán meghűtötte Szent Pál estvéje a parodiázásról. 
ő igy gondolkozott: a dráma nem hoz be; s irt paródiát, az sem hozott be; most búsul. 

Az epigrammot, forditmányodat, átadám Sehe délnek, Voltaire s Rousseauval együtt, s 
még — a könyvvel együtt. Örült, hogy nem felejtközél rólok. Levelidet másnap szétküldözém 
mindenhová, s ép ez volt oka, hogy Lónyay szekerétől nem válaszoltam; mert cseléde csak egy 
napig monda maradni az alkalmat; s időm rövid volt. Igen esőzött. És azóta nem irtam! Mert 
nem vala csendem, miről neked Vachott Sándor élő bizonyságot tehet, vagy tett is már, mint 
egyetlen tudója lelkem világának. 

Szontagh Pali sürget; küld el ide Pestre hozzám, vagy hozzá Stimmel Soma Kraszna-
horka leírását? a szegény ifjú szerző eltévelyedettnek, s örökre, hiszi müvét, tehát nem szűnik 
ostromlani leveleivel, ő a postára is elment fizetni. 

V. szeme iránt folyamodott; a Medica facultas consiliumot tartott fölötte, bizonyságot 
tenni a nagy ember szeme bajáról. 

Tisztelem s kezöket csókolom édesanyádnak, s nődnek — légy boldog ! 
Btod E. J . 

Futuri temporis exitum caliginosa nocte permit deus; az isten a sötét éjbe rejtette el a jövő kimene
telét. Lemondott az Igazgatóságról: ti. a Nemzeti Színház igazgatóságáról. Compulsorium mandátum: vallatást 
elrendelő parancs. Das ist der Flucht der Zeit: Ez a kor átka: A te vad oroszod: Orosz József, a reakciós pozso
nyi Hirnök szerkesztője. Feuilletonista szemléjében: tárcaírók szemléje. Az Epigramm: Kotzebue színmüve, 
Kazinczy Gábor is lefordította. Lónyay szekerétől: Lónyai Gábor, deregnyői földbirtokos, Kazinczy Gábor 
barátja és sógora. Vajda: Vajda Péter. Stimmel Soma Krasznahorka leírása, nem ismerjük, nyomtatásban nem 
jelent meg. Medica facultas: egyetemi orvosi kar. 
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XII. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Pest, 1839. Febr. 10. 
Édes barátom! 
Vachot Sándor megérkeztekor borzalom volt hallanom, hogy küldeményeimet mind 

ez ideig sem kaptad, azért Őt, ki aztán nem sokára írt neked, kértem, mondja el nevem
ben, hogy rajtam semmi nem múlik. Ugyanakkor levelet is írtam a postán Nagy Mihály 
felé Berettőbe; s hibám nélkül történt az is, hogy levelemet sem kaptad. Kassán bizonyosan 
rosszul jártál el a gyorsutazási intézetnél; mert uj év körül elmulhatatlanul kellett a csomót 
kaprjod, mivel azt, mint a gyorsutazási hivataltól kivett jegyzék mutatja, Decz 21dikén tet
tem vagy adtam fel. Ugyan ezért nézess utána eme kis jegyzékkel; lehetlen nyomába nem 
akadnod. 

Látod Decz 21dike óta Febrig nem kapni valamit, — még is sok: Levélkédben — nem 
méltatlanul — ugyan csak figyelmeztetsz, én pedig ugyan csak búsulok, azon, hogy öt hat 
ivnyi kézirat hova veszhet el bolondjába. Nincs bajosabb, mint illy módon akarni boldogulni; 
kivált szerkesztőnek, hogy czikkelyeí Unghot Bereget bekalandozzák először, s aztán még el is 
vesznek. 

Schedelnek Vajdának átadtam mindent. Ha hiányod történik, oka nem vagyok. A gaz 
expeditiókkal megvert az isten ! Igen ! Én levelemet Dec Í9kén tettem postára, és igy megelőzni 
a gyorskocsit is, melly 21 d. indula. Azóta egy leveled vettem, Lónyay szekerétől. — Mellyre 
válaszoltam postán, s miért ugy, megírtam benne. A paqustte Kassáról vissza nem jött. Ott 
keresd, ott kell lennie, igy biztat a pesti gyorsintézeti expeditor. 

Tegnap fogak be Vesselénvit! — Légy boldog 
Btod. E. J . 

A gaz expeditiók: szerencsétlen kimenetelű postai küldemények. A paquette: a csomag. Fogúk be: 
letartóztatták. 

XIII. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Pest, 1839. Mar. 28d. 
Édes Barátom í 

Vettem leveled, s azonnal válaszolok. Szeretem tudni, hogy a Kassán hevert csomót kezedhez 
vetted, s még inkább, hogy czikkelyemről jót mondasz. Mit még Pesten létedkor emliték: 
hagynád ki végén a Vörösmarty és Szigligeti felől mondottakat, csak azért ismétlem, hogy 
gyanú ne háruljon reám, mintha csak azért hoztam volna őket, mint Pilátust a credoba, hogy 
döfhessek. — Mert nekem szándékom körülményesen szólni arról, s hihető fogok is, csak, tábo
rozásod jól hasson, és folyjon, lelkem sugallata szerént. Bánk bánt Egressy Gábor jutalmára 
hozzák színpadra, (inkább hozá Gábor maga), s furorét csinált. Károlyinál még voltak pél
dányok, s más nap özönnel rohant rá a vevők serege, s egy pár nap múlva árát felemelé. 
Vachott Imre minden esetre sokat mond róla, de csak dicsérőleg, nem megmutatólag, s ahoz 
különb ember kellene. És Bánk bán szerzőjét ki ösmeri? a literaria historica?! Ha ugy volna! 
S Shakespearhez olly közel senki sem fogott járni, mert ő azt 19 éves korában irta. Katona 
József életéről adatokat gyűjtök. 

Miért kívánod a második kötetbe T. L. és Beöthy megbirálását? az csak idő vesztegetés, 
itéletfecsérlés; miért ütöd az utósót, ha az első lassú? Tóth Lőrincz megérdemli ugyan, hogy 
felőle szó legyen, de Beöthy — soha. — Az athenaeumi „fejér és fekete" kritikára Kuthy 
epilepticus vonaglásba jött, s átkozá magát, ha valaha irand az Athenaeumba: „száradjon el a 
keze". Én mindig fáztam Kuthytól. Ő róla hamarabb kell szólni, mint más akárkiről. 

Verseim gyűjteménye egy kötetre készen áll. Ha holnap censorhoz viszem. Ezt azért 
irom, hogy valahogy egyszerre ne add ki te s én ugyan azon verseket. Szeretném, ha a két 
sonetten kivül (Kinizsi kardja és Irány) mást nem adnál, sőt ne is adj. Én csak Novemberi 
vásárra akarok készen lenni. Addig pénzt kell szereznem, 160 pengő forintig valahogy kimó
dolom, alig ha kell több rá. 

A consiliumhoz teendő recursus iránt, több utasítás kell, mint más fél sor, ne vedd 
rósz nevén, ha nézeteid, irányod, pénzállásod nem tudtával, időt határozatlanul, mentől 
lassabban mozgolódom jelenleg. Erre egy uj levél szükséges, kimeritő intézkedéssel, eltökélés-
sel, mert ha kérünk is, mikorra kérjünk. Látod erre, vagy személyes, vagy levélváltásos tanács
kozás szükséges; én s mi nélküled fractiók vagyunk, töredék. 
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Ugy hallom tüzes előszót adsz könyved elé. Csak azt ne tedd. Czélt nem érsz. Nincs 
furcsább, mint a nagy melegbundás ember, pompás palota előcsarnokában. Mert táborozásod 
ne a vandál hadak dühöngései legyenek, hanem az, mit Horácz Görögországról mond. 

Graecia capta ferum victorem cepit et artes 
Intulit, agressi Latio. — Ennek igy kell lenni. S ki Szontaghot, Heté-

nyit, Czuczort, GegŐt literatúránk nagyjait szereti dolgozóiul, máskép nem is tehet. Az elvet, 
csak tudomány vívhatja ki, ez pedig komoly, mint Deák. 

Igen 1 Deák megjött Bécsből Veselényi ügyében. A báró, mint mondják, és hiszem, ma 
egy tiszt kíséretében Gräfenbergbe el is utazott szemei gyógyítása végett, hat hónapra. — 
Kossuth Lajosnak ifjú barátai egy czinegét küldtek be a director által, mulató társul. A czinege 
eddigi tulajdonosa, Öváry Pali nagyra van. Ó volt a legnagyobb czinege nevelője. Kossuth irja 
róla: a czinege sokszor magamat is mosolyra késztet, ugrál, röpkéd a szobában, mindent ugy 
megnéz, mint valami Anatómus. Nóta bene ! a czinege szereti a könyvet, s különösen belőle a 
betűt és leveleket — kitépni. Byron kutyája, Kossuth czinegéje ! 

Vachott Sándor ígéretet tőn. Ha akkor lesz Vazul s Gyászvitézek megbírálva ! A minapi 
czikkely, mit tőled vissza vett, szinte olly igényt hagyott gyanítani — egy nagy czikkely 
bírására, s mi lett belőle! Ő maga hanyag, maga is megvallja. — Szemedre vigyázz! Siess a 
kiadással. Légy boldog. 

Furorét csinált: kitörő örömöt keltett. Literatura historica: Irodalomtörténet. T. L.: Tóth Lőrinc 
Graecia capta ferum victorem cepit et artes Intulit, agressi Latio: A levert Görögország legyőzte a vad hódftót,s 
a meghódított Latiumba bevezette a művészeteket. Nóta bene: jól jegyezd meg. 

XIV. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Pest, 1839. Június 26d. 
Édes barátom! 

Folytonos reményben valék, s valának barátid bizonyos hir miatt, mi szerént te ide 
jőni szándékozál; igy maradt el ennyire a levelezés. Az országgyűlés beállt, s Vachott fiuk s 
mások elmente óta meglehetős magam vagyok — magamnak. A rekkenő meleg pedig, és pala
tínus por majd megöl. Igazán! azon isteni eszméhez, hogy lelki látás meghomályositassék, 
nem lehete párosabbat gondolni, mint a testi szemek megvakitását is. 

Vachott Imre, irói hűsége szerént irt nekem Pozsonból magáról, és másról; többek közt ő 
Csatónál is volt egy levéllel Baloghtól. A szemleiró legjobban haragszik, szinte, Schedelre és 
Kazinczyra, az az te rád, nem szánna egy kanál-vizben elveszteni. A legközelebbi szemle 
Népbarátodat születése előtt csipkedi, én gondolom a képet, mellyel a bilosus emberen mosoly-
gandasz. 

Vettél e vagy nem tudósítást valakitől az Epigramm felől nem tudom; a dolog állása 
ebben van: két biró, kiknek fordításod átnézés végett kiadatott, különböző véleményt adott 
róla, egyik méltónak Ítélte a külföldi színmüvek közt kiadni, másik nem; ezért, mivel már 
Kassán is megjelent magyar fordításban. Egyébiránt a te munkádat mind ketten jobbnak 
ösmerik a kassainál; így egy harmadikra bízatott az elválasztó véleményadás; — ez oka, hogy 
róla a lapok nem tudósitnak. — Ezt Schedeltől tudom. « «a 

Az Emlény számára küdött beszélyt Heckenast szívesen vette, mint a Vályi Tamás 
versét is. Hol jöttél olly közelre ő vele, hogy egy borítékban irtok az Emlénybe? Egyszersmind 
emlitem, mikép az Árvizkönyv II. d. kötetében megjelent kis versét, Pataknál, már én egyszer 
kiadtam, múlt évi Társalkodó valamelyik számában. 

Folyó hó 24d. Romiida, Szigligeti uj szomorujátéka került szinpadra. A közönség taps
sal fogadta a müvet s szerzőjét, de én megvallom kétségbe tudok esni Szigligeti drámai múzsá
jától; s akárki emlékezzék rá, három négy év múlva, ugy el fog felejtetni, mint Kisfaludy 
Károly minden szomorujátékaival. A propos! Schedel és Szontagh szépen öszvecsaptak a 
drámai literatúrai hősi kor fölött. Szontagh állítását, hogy színházunk fölállta óta a drámai 
literatura nálunk szaporodott, nem emelkedett, kivévén a paródiát, a drámaírók kegyetlenül 
megértették. Szinte örültem, hogy közéjök nem tartozom. 

Szontagh müvének: Propyleumok a magyar phüosophiához, két elsőbb ivét láttam 
gyönyörűen nyomva, szép papiroson, s betűkkel. Schedelnek nagy öröme telt, mert az a s 
apostrophjai benne elhagyatnak, mint a ez z-je is; mit régibb nyomokon legújabban ő élesz
tett föl. 
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Az országgyűlésről alig tudok valamit. Stuller újságot szerkesztett, mint hallik, eltil-
taték. Szegény sógorod nem járja-e meg követségével; mi remény lehet Zemplényről a jelen 
országgyűlésre nézve? Ubi nóta pernicitas? A tiszamellék legerősebb. Pulszky Feriről egy 
ifjútól ollyat hallottam, mit te lágymeleg szóval tennél ki, mint a télen Szemerénél. Magam is 
olly formán gyanakszom, hogy jobb lett volna neki Egyiptomba utazni; ő a literaturáé inkább, 
mint politicáé; ezt maga vallja Árvizkönyvi vázolatai egyikében. 

Jeune France ! Jeune Allemagne ! Jeune Hongrie ! A szemleiró vezérnek keresztel. 
Most mint kapitányomhoz szólok: adjon az ég erőhöz erőt a szerkesztéshez, jól vezesd az ifjú 
magyarországot (Szemere!); csatában mind a dicsőség, mind a szégyen a vezéré. Könyved 
czimén az egész világ meghökkent: Népbarát czimü könyv nálunk képtelenség; legalább 
nevének soha meg nem felelhet. Julius végén megyek Pestről ki, Gömörbe. 

Édes kapitányom ! 
E. J. káplár. 

Népbarát: Kazinczy Gábor tervezett, de folyton elutasított folyóiratának már harmadik, franciás 
hangzású címe. A cím, ahogy Erdélyi sejtette, szálka lett a reakció szemében, s jöt t is nemsokára a Hirnök 
támadása. Bilosus: epés. Az Epigramm bírálói: Guzmics Izidor és Vajda Péter. Vályi Tamás (1820—41): 
Erdélyi és Kazinczy barátja, kis jelentőségű költő. Úgy el fog felejteni, mint Kisfaludy Károly minden szo
morú} átékával: meglepő tévedése a fiatal Erdélyinek, aki ugyanakkor olyan élesen látta meg Katona József 
drámáiról erényeit. Stuller Ferenc ( 1810-74) : a reformnemzedék jelentős tagja, később Kossuth t i tkára. 
Hozzátartozott Kazinczy Gábor csoportjához. Ubi nóta pernicitas: ahol a romlottság ismeretes. 0 a lite
raturáé inkább, mint a politicáé: Szemere Bertalanról mondja ezt Erdélyi — téves ítélettel. 

E. J. káplár: mutatja egyrészt, hogy Erdélyi is, mint sokan mások, elismerték Kazinczy Gábort a 
Fiatal Magyarország „kapi tányának", vezérének, másrészt mutatja Erdélyi szerénységét, hogy megelégszik a 
káplári sarzsival. 

XV. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 
Berzéte, 1839. Sept. 24. 

Édes barátom! Mióta a literatura mezején találkozánk, s egymásra ösmerénk, viszonyt és 
kölcsönködő érzelmet tud a világ közöttünk, ha nem azt is, mellynek bálványát egy Kölcsey 
hordozta keblében, minden esetre tisztát és meleget, mint az életszikra. A legközelebbi litera
túrai mozgalmak, közelebb hozandának egymáshoz, az által, hogy te, és én, és mások, mintegy 
czélra öszvesiténk erőnket, minek leende, vagy lenne már foganatja az általad kiadatni szán
dékolt folyóirat. Elhallgatva a barátság követelései elmulasztását, mikép lehettél mind ez 
ideig hallgatag a folyóirat körülménye állásárul. CensOr akadályoz-e, vagy házi körülményeid; 
változott terv? stb. Hidd el, mindezt másért tudakozom, nem magamért, mivel épen engem 
hitt a világ annak, ki fülig vagyok avatottja terveidnek. Bocsáss meg, én hirtelenkedést látok 
az egészben. így láttam Vachott Imre egy tervében, s azt, mint kora bimbót a kertész ujjával, 
egy két okos szóval, elnyomtam. Literatúrai hitel nem kis dolog. Ugyan ezért vagyok ellen
sége az ollyféle literatúrai mozgalmaknak, mint Kuthyéi voltak minap a Figyelmezőben. 
A születendő gyermeket soha meg nem keresztelném mert ki tudja: fiu lesz e vagy lány? 
Hidd-el pedig nekem, te sok ember előtt hiteled koczkáztatásával ígértél olly hamar folyó
iratot, még a múlt év végén. Ha ma kijőne, már is késő, hát még ha el is marad. Aztán az is 
gondolóra veendő, hogy az írótársak szinte, ha el nem kedvetlenülnek, tűzőkben bizonyosan 
vesztenek. V. Sándor ellen irt dramaturgiai jegyzetimet ló halálában irtam, s ha egy pár hetet 
fogál engedni, értekezést irok, nem czáfolatot, mivel én is, folyóiratod is nyerünk, a publicum 
előtt. Csak közlekedést, levélben, ha távol vagy közlekedést, s hideg bevárást szeretek én illy 
dolgok körül. Részemrül egész máskép hittem iratod mibenlétét. Én azt kívánnám, hogv min
den fiatal író, ki szót ad illy folyóirat egyesüléshöz, mintegy szakot választana ki, mellyhez 
lelke, szive, és belső embere vonja; s szakonként törnék a pályát; kiki a maga mesterségében. 
A tudományok mai állása nem tür himpellér kontárságot, mester csak az lesz, ki jól választ. 
Ezeket pedig irtam figyelem-ébresztésül; mert mikor foglak én téged láthatni, hogy beszéljek 
életnek szavával, nem tintának mázolatival. — October lOd. után Pesten leszek. Valósul-e, 
hogy te is Pestre jősz, kedves nőddel? Sokat fogunk nyerni egymásban. Hidd el én igen 
komoly lettem; ma hónap okos emberek sorában fogok tartozni, s ezt jegyezd meg. Nőd 
kezeit csókolva maradok, ki voltam, barátod 

E. J. 

U. i. Szontagh Pali Pozsonyba van. írt nekem-én viszont. Szontagh Gusztáv pedig rozsnvai 
lakos; többször vagyok vele, mint Pesten; egy pipadohány neki, lejár ollykor per gya
log. — Szemere Pál is volt itt Aug. elején, mintegy három napot tölték vele, többnyire kirán
dulásokban a vidék több jelességeit megnézni. Szontagh philosophiai csarnoka talán legszebb 
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magyar könyv, sok örömet éldeltem olvasásában, leginkább szeretem a kristálytiszta nyelvet, 
gyönge philosophiai literaturában. Szontaghot leginkább gondolkozónak (ha egy kicsit kor
látozott nézetűnek is, nem tesz semmit,) — nézem az egész magvar haza e féle irói közt. Neki 
az előadás könnyűsége fog adni elsőséget minden VAN-ok, és közvetítések emberei fölött. 

A születendő gyermek: a tervezett folyóirat. 

XVI. 
Erdélyi János Kazinczy Gábornak 

Pest, 1839. dec. 29. 

Édes barátom! Mostani Pesten léted alatt kétszer tapasztaltam kiválólag ollyféle nyilatkozá
sodat, hogy bennem csalatkoztál, mi nekem épen olly mértékben nem örvendetes, mint ha 
magam csalatkoztam vala. Egyik az Athenaemistáknak Csatóvali szembe állítása, hol vélemé
nyeink és Ítéleteink meg oszolván, én amazokat, te ezt pártolod, mint becsületes emberekhez 
ilíik, meggyőződés szerént. Másik tegnapi dolog, — mi szerint én ellenőrödhöz szerkesztő társul 
vállalkozni nem akarok. Erre nézve elmondám másod rendű okaimat, elhalgyatva azt, hogy a 
vállalat semmiképen sem teszi szükségessé nem három, de csak két ember váll öszszevetését 
sem, mert megjelenése nincs időhöz szabva, pénzeli hozzájárulására pedig senkinek nem szorul
tál, ezt, tudom, távolról sem akarod. Hagyján! de ha már társakoznod kelle, miért nem mond
tad még akkor, midőn az eszme fejedben megfogant? hogy csatlakozásod sem téged sem engem 
meg ne lepjen?— Pestre jővén az őszön minden más színben állt előtted, — barátaid, nem 
barátaid; elégszer kimondád, miképen sehogy sem vagy megelégedve velünk, kivévén az egy 
Kuthyt, ki minden esetre egyike ifjainknak, kitől sokat várnunk minden körülmény jogot ad; de 
óhajtám vala, kik irántad ugy szólván gyermekded hűséggel viseltettek, ne váltsanak aláren
delt szerepet előtted, egyedül azért, mivel némellynek tetszeni, egyiránt kedvező akár hiúság
nak, akár önbecsérzetnek. — Nem sokára — második vagy épen harmadik szájból — hallom, 
hogy te és Kuthy együtt kiadó vagy inkább szerkesztő társak vagytok s előveszem Oct. 17d. 
költ, Kajdacsy leveléhez mellékelt leveledet hozzám, benne szorul szóra ez áll: „Kuthy és 
Simon lapot akarnak adni?: Veled szeretnék én. De ebből alig lesz valami." És még is nekem 
Kuthy megegyezésével kellene oda jutnom, hova egy pár hónappal ez előtt saját szived mél
tatott? Látod Gábor ! te nem vagy én irántam elég őszinteséggel. Elvettetni és újra felkapatni 
nem akarok, nem, lenni szél játéka; mert akár literaturailag, akár emberileg, (hiszem magam
ról,) senki sem járt eddig méltóbban szemed előtt; az elsőről reád hivatkozom, az utósóról 
magamra; mint irót eddigi ítéleted igazoljon, mint ember, magam mellett mindent elkövetek. 
Körülbelől az a különbség köztünk, hogy neked a komolyság is játékba kerül, nekem — a 
játék is komolyságba, miből szükségkép jő az, hogy a perez becsét nem adod egy év áldásért, az 
embert pedig, kit barátodnak is jó valál ollykor hallani, elfelejtetted; igen, mert a perez mindig 
jelen van, az év pedig hosszú, s alatta sok történhetik akár előre, akár hátra: Azt fogod te most 
kérdeni; mikép vehetek én észre olly embert, ki felől illy hitben vagyok? Az isten mentsen meg 
engem a felelettől, mert ha a quo te quisque rogat? szabályát követem, olly tulság lenne a felelet 
is, mint a kérdés. Erre legyen feleletül az, hogy én minden embert gyengeségeivel együtt tekin
tek; ha az embert szeretem, akkor gyengeségeit eltűröm, mert türelem nélkül szeretet nincs sem 
mennyen sem földön; de ha embernek gyengesége tettleges öszveütközésbe jő, nem gyengesé
gemmel, hanem egész magammal, akkor hallgatni nem fogok, de kimondom a mi lelkemen fek
szik, sokszor az egyenes, categoricus nemet? s ki ebből reám következtet, ám legyen ővé az 
igazság, nálam mindig tiszta Önérzet marad. 

Ellenőröd sorsa előttem épen nem kecsegtető. Igaz, hogy Kuthy megtörte az utat te és 
Csató közt. Ennek lőn következése a minapi Társalkodói forditmányodnak Csató általi meg
dicsérése. Ez saját fejem következtetése, mert Csatot lélekismeretlennek hiszem. Azt gon
dolod, hogv — mint Kuthy előre értesite — ha a Hirnök dicsérendi könyvedet, — az a Hír
nök, az a Csató, melly és ki irótársaidat consilium elé hurcoltatá, mintha íróasztal és consilium 
olly közel állanának, — azt gondolod, hogy a Hirnök és Csató dicsérete vissza adja azt, mit 
áruló feladata veled elvesztetett? azt-e hogy száz embert csődíthetsz akármikor zászlód alá? 
azt hiszed-e, hogy a publicum olly bolond, hogy a Csató gazságát és dicséretét majdan vakon 
elfogadandja? azt-e hogy évi ígérgetésed után sok literaturabarát el nem unta már a várako
zást? mert mi gondja arra akárkinek, micsoda házi és családi bajaid valának. Te lásd mit csi
nálsz, részemrül én soha nem fognám csókolni a korbácsot, melly hátamon pattogott, akár 
érdemeltem, akár nem, mert csakugyan fájdalmat okozott, s azt én érzettem, nem más. És ha 
mostani gondolkozásod alapját tekintem; az a megválasztási elmellőzés az Académiánál? 
Emlékszel arra, mit Munkácsynak a pasquill-literatura-han mondottál. Változtak azóta Mun-
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kácsy és Csató és az Athenaeisták? jóra, rosszra?, ezek vagy amazok? Nem ugy ismerted-
már akkor is akár tehetségeiket, akár lelkületöket, mint ma? Én azt mondom, igen! Kerülde 
hogy ellenkezésbe jőj magaddal, ez az, mi engem érdekel, de esak tőled függ egyedül. Higyj, 
engem servilisnek, nem bánom; csak hited változik felőlem; magam nem változom; a csalódás 
subjektiv, nem objektiv. — Isten hozzád. — 

Erdélyi János 
Ez a levél fordulat levelezésükben. Eddig Erdélyi csak tanácsait, aggodalmait irta meg finom tapin

tattal, most már szemrehányásokat tesz Kazinczy Gábornak, és bírálja eljárását. Kazinczy ugyanis Erdélyit 
kérte fel először szerkesztőtársul, de aztán Kuthyt választotta, így remélve a folyóirat engedélyezését. Azután 
felkérte Erdélyit harmadik szerkesztőnek, de ekkor már Erdélyi határozott nemet mondott. Kajdacsy István: 
orvos és költő, Erdélyi és Kazinczy barátja. Quo tequisque rogat?:: Hol és kicsoda kérdez téged? 

XVII. 

Erdélyi János Kazinczy Gábornak 
1840 elején 

Édes barátom! Nem kis megütközéssel vettem felszólításodat olly kérésed teljesítésére, mi 
nekem ugy körömön túli, mint kellemetlen. Körömön túli, mivel a dolog redactort illetne, 
kellemetlen, mivel a czikkely firma nélkül áll, s censornak rendesen be kell vallani a szerzőt, 
vagy firmáját, vagy értté a szerkesztő vállal el feleletet. Mi a név-üldöztetést illeti, azt csak 
képzeled, — s az én nevem ott áll, mint iróé, hol a tied, általa semmi favort vagy elnézést nem 
gondolok. Saját czikkelyemet mindenkor át fogom nézetni, de másét nem, ha csak nem redac-
tióm alá esik; — engedj meg kivánatod visszautasításáért, egyáltalán nem teljesíthetem. 
Azonban mit remélsz a jövendő füzetekre nézve, ha már az elsővel is igy akarsz boldogulni? 
Hisz azt is revideáltatni kell. Neked redactomak kell lenned, s ugyancsak erősen állani. Nekem 
ugy tetszik hogy e nélkül haszontalan kezdesz bármit is. Isten áldjon. 

E . J . 

A dátum Kazinczy Gábor kezétől származik. — A levél hideg hangja érthető az Irodalmi előzmények 
után. Nehezen érthető viszont, ha a szilveszteri találkozóra gondolunk. 1839 szilveszterén ugyanis tizen 
— köztük Kazinczy, Erdélyi, Szigligeti, Egresy — fogadalmat tettek Kuthy lakásán, hogy naplót vezetnek, és 
egymást mindenben segítik. A sorozatos megfigyelések, letartóztatások indokolták a haladó ifjak szövet
kezését. 
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