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Szemere Pálnak.
Kedves Barátom!

Hosszas tévelygés u tán  elju to tt végre hozzátok 
gyűjteményem, és Pesten Eggenberger könyvárosnál 
reád várakozik. Emlékeztetlek szíves igéretidre ’s kér
lek mind azokra mellyekre m ár eggyszer kértelek! Ha 
Kis István m eghazudja magát, ne legyen terhedre va- 
Iamelly typographussal értekezni és nekem tudtom ra 
adni hogy mennyiben fog kerülni m ind a’ középszerű 
mind a’ legfőbb csinosság, ha magamnak kell nyom tat
tatnom, hogy a’ pénzt megküldjem vagy legalább a’ 
tavasszal megvigyem.

Kulcsár U r’ gáncsa igaz. De mi van új a’ világban? 
Én úgy hiszem, hogy eleget teszünk ha a’ közönségeset 
csak valam elly kis vonással is meg különböztethetjük, 
béllyegünket reá süthetjük. A’ te gáncsodból pedig 
csak azt látom hogy a’ mi gramm aticánk még igen 
tökélletlen,. Az én nyelvem szerént a ’ leomlom, lero
gyom, bukom, esem, fekszem és könnyeket áldozok, 
könnyeimet áldozom igen jól van mondva, a’ te szobá
sod ellenben nekem szörnyű totósnak tetszik! F á jd a 
lom! mi még mast kezdünk grammatizálni! A második 
gáncsodat nem értem.

Te énekes játékon dolgozol. Ki fogja azt elénekelni? 
Melly merészség eggy M agyarnak a’ Lehetőség orszá
gát vívni, mellyet a ’ Platók, a ’ Sillerek is csak vívtak!! 
Más érteni, más érezni, s hát még éreztetni!

Én, édes Barátom, mast sem írni sem énekelni 
nem tudok, de olvasok és tanulok. Úgy tetszik, érzé
seim m ár egészen kiforrták  magokat, és azoknak he
lyét gondolkodás és okoskodás foglalta el. A’ többek 
köztt most egy hosszú levelet készítek K.nak és nék- 
tek, melly eggy hadizenés eggy grammaticusi hadize
nés fog lenni. Gondold el hagymázomat! De nem tehe
tek róla! Ti a tiszai nyelvet k irekesztő ig  emelitek. 
Ezt én részrehajlásnak és despotizmusnak nézem. De 
én nem a’ Despotákat, hanem csak a’ despotizmust 
akarom ostromolni.

Octoberi levelemet vetted é? Valóban, K. panassza
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helyes: tőled úgy kell ki csikarni a’ levelet! Én ezután 
azzal fogom meg boszúlni hidegségedet, hogy mind 
untalan  irok. Melly igen le köteleznél engem, ha szá
momra ezen könyveket meg szerezni m éltóztatnál: 
Rozemann Juspublic. Regn. Hung., Polibius Machiavel. 
H át a  Lehel kü rtje  megriad é már? Vitkovicsot, Hor- 
váthot, Kölcseyt köszöntőm. É lj szerencsésen! Mikla, 
pm a Januar 1811.

Bersenyi Dániel
Ha verseimet meg olvasod, kérlek, meg ne tagadd 

tőlem észrevételidet!
11.

Horoát Istvánnak.
Mikla, 15d. Jun. 1811.

Kedves Barátom!
örvendek  u j pályádnak, ’s kevélykedem, hogy 

barátom  ’s lite ra tu ránk  bará tja  m egtiszteltetett! K ívá
nom, hogy a ’ Szerencse, melly téged meg ölelt és a ’ 
melyre Te olly igen méltó vagy, jutalm azó híved le
gyen, ’s kívánom hogy te azt úgy használd, m int azt 
eggy bölcsnek használni kell.

Költeménykéim dicséretét Tőled igen kedvesen 
vettem ’s igen nagyra becsültem. Azokat olly igazán, 
olly helyesen, m int Te, még senki gém dicsérte. Te 
éppen azon oldalról nézed az én poesisomat, a’ melly- 
ről én azt nézetni kívánnám. Te nem kérgét, hanem lel
két tekénted, ’s ha van valam i érdeme, felfedezted.

De, édes Barátom, az én hazafiúi énekeim’ nem 
egyebek m int ifjúi hevem’ ömleményei, mellyeket én 
m ár most gyermekségem gyengeségei közé — ám bár 
nemes gyengeségei közé — számlálok. Rómát, Athenát, 
S pártát álmodtam, a M agyart nagynak képzeltem mint 
kalpagja ’s fényesnek m int ruhája, nemzetiséget keres
tem, hol tán m ár nemzet sincs, polgári virtusokat k í
vántam  gerjeszteni, mellyek nékünk szükségtelenek ’s 
tán helyhezetünkkel egészen ellenkezők. Nékünk m ár 
most egyéb nem kell, csak fabrika, m anufacture, pénz, 
sőt még luxus is! Ezekről pedig én odázni nem tudok, 
s következésképpen halgatok. Bölcsen mondád hogy 
leg elsőben is a’ Szép Nemet kellene el készíteni a ’ nem-


