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Óhajtanunk kell, hogy Győrök mielőbb megírja a Kurul egész 
utazásának történetét s hogy bemutassa az út egyes pontjairól készí
tett szép rajzait; de már is köszönetet érdemel, hogy bemutatott azok 
közül néhányat s hogy alkalmat adott ennek a valóban kedves könyv
nek megírására. Szinnyei nemcsak alaposan, hanem szépen is ír s oly 
közvetlenséggel, hogy le sém tesszük művét, míg végig nem olvastuk. 
Ez szinte kötelezi őt, hogy ne tartsa magát egyszerű műkedvelőnek, 
hanem hogy mielőbb szóljon ismét ahhoz a közönséghez, melynél evvel 
a kötetével oly jó fogadtatásra számolhat. M—r. 

K ü l ö n f é l é k . 
Egy érdekes adat a Mondolatpörhöz. Minap a Mondolatot 

mutatva be tanítványaimnak, meglepetve vettem észre, hogy épen a 
Kazinczy példánya került kezembe. A czímlap és a czímlap előtti réz
metszet tiszta oldalára írt levél, melyet itt alább egész terjedelmében 
közlök, ez észrevételt bizonyosságra emeli. Megerősíti ezt „Zafir Ger
gely" levele is a Feleletben, mely a Mondolat Kazinczy kezéhez jutása 
felől így nyilatkozik : 

— Öcsém ! Nem feleltél, ne is felelj többé. Nincs szükségem vála
szodra . . . Tábla-Biró Barátom Tót-Vázsonyban (?) megmagyarázta a' 
dolgot előttem. Te némely jobb íróink ellen költél ki. Eggyiket azok 
közzűl ültetted gzamárra, s nevéből ostoba Anagrammát csináltál, a' 
legrosszabb írókkal tetted eggy sorba, hogy köztök a' jó nevetséges 
legyen. (Felelet a] Mondolatra. Pest, 1815. 4—5 1.) 

E feleletet a Kazinczynak küldött Mondolattal együtt „angyal
bőrbe" kötve az unitárius főiskola könyvtárában Bölöni Farkas Sándor 
könyvei közt találtam. Bölöni F. Sándor, az ismert amerikai utazó, az 
erdélyi múzeum eszméjének Aranka és Döbrentei után első megpendí-
tője, benső barátságban élt kora ifjúsága óta Kazinczyval. A széphalmi 
mester halála után hihetőleg kegyeletből vásárolta meg e könyvet, mint 
ez egy könyvárusi bejegyzésből következtethető. 

A Kazinczy kezéhez felelet végett megküldött Mondolat s még 
inkább a küldő, Eadó Sándor táblabíró, sajátkezű levele, mely Kazin
czyt e feleletre egyenesen felhívja, tarthatatlanná teszik azon többektől 
hangoztatott s minden alapot nélkülöző feltevést, mintha a Mondolat s 
kivált annak rajzolatja és híres ajánló levele nem a Kazinczy szemé
lyes kigúnyolására készült s bocsáttatott, világ elé. A levél így hangzik : 

20. X-bris, 1813. 

Tekintetes Tábla Biró Uram ! 

Egyedül kiadott hasznos írásaiból vagyon szerentsém a T. urat 
tisztelni. Mely tiszteletem engemet arra birtt, hogy egy alávaló Papfia, 
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Somogyi. Gedeon vóllt Pápai mendicáns és most Weszprémyármegyei 
magát képzelődéseiben fitogtató 's haj szálhasogató Eskütt által, ki Tót-
vásonyban lakik, egyenessen a T. ur rágalmazására készétett munkát 
a T. urnák kezébe szolgáltassam. Szives indulatomnak azt a' jutalmát 
várni bátorkodom, hogy a! megízáfoló írását a' T. urnák olvashassam. 
— A rajzolat a' T. urnák Tzimerének és nagy Talentumainak meg-
szennyeséttését nyomja ki, — az ajánló szók „Zajir Czentczinek becses 
nevét homályban fejezik ki. Uri Grátziájában, a' midó'n magamat aján-
lonám, Pesten, Fej érváron, és Lepsényen által, (válaszát) ezen haszon
talan könyv vétele eránt kikérem Balhásra, 

és vagyok 
A T. urnák alázatos szolgája 

Szentmártonyi JRadó Sándor 
T. Somogyvárm. Tábla Bírója. 
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