
Három Grillparzer-levél* Király József Pálnak 
 

      Barcsfai Király József Pálnak 
      Bécs, 1840. augusztus 7. 
       Igen tisztelt Barátom! 
 
     Rendkívül kellemetlen hírt kell közölnöm Önnel. Az, hogy a jelenleg 
Libanonban fennálló hadiállapotok miatt utazásunkat aligha tudjuk 
kiterjeszteni a Szentföldig, hamar világossá vált számomra. Útitervünk 
többi része: Konstantinápoly és Görögország azonban önmagában is elég 
érdekes maradt ahhoz, hogy a költségeket és a nehézségeket bıségesen 
megérje. Most jön azonban a valódi villámcsapás. Mielıtt kedves levelét 
megválaszoltam volna, meg akartam bizonyosodni a körülményekrıl, és 
elmenten az itteni Gızhajózási Társaság hivatalába. Itt egyik igazgatótól 
megtudtam, hogy Konstantinápoly és Bécs között huszonnyolc napot 
karanténban kellene töltenünk, tizennégyet Syrában+, tizennégyet pedig 
vagy Korfun, vagy Triesztben. Nem tudom, hogy ez a hír milyen 
benyomást tesz Önre, vagy hogy esetleg Ön már e két körülményrıl 
elıre értesült, és lélekben felkészült rájuk, de bevallom, hogy engem 
megdöbbentettek. Az, hogy két hónap élvezet kedvéért egy teljes 
hónapot karanténban senyvedjünk, szörnyő kilátás. Még ha esetleg 
útitervünket meg  is fordítjuk, és elıször Trieszten keresztül utazunk 
Görögországba, aztán onnan Konstantinápolyba, majd fel a Dunán 
hajóval térünk haza, akkor ugyan majdnem három hét karantént 
megspórolunk, de a kilenc napos egészségügyi karantént beszámítva 
ekkor is egy teljes hónapig tartana a hajóút, ami október végén és 
november elején nem csekélység. 
     Mindezek dacára az Ön döntésére bízom az ügyet, és várom, mit 
határoz. 
     Tisztelettel ajánlom magamat a Grófné úrasszonynak. 

 Fogadja tiszteletemet és nagyrabecsülésemet, 

        Grillparzer. 



 
 

   
 
 
 
 
 
 

     Barcsfai Király József Pálnak 
               Bécs, 1840. augusztus 19. 
      Tisztelt Barátom! 
 
      Utóbbi levelébıl úgy látom, hogy kétségei vannak a karanténról 
kapott értesüléseim helyességét illetıen. Sajnos azonban ezek az 
értesülések nagyon is pontosak, és mint már mondtam, magától a 
Gızhajózási Társaság egyik igazgatójától származnak. Mindenesetre 
Bécstıl Konstantinápolyig akadálymentes az utazás, de az utóbbi és 
Athén között tizennégy nap karantén várna ránk Syrában (ráadásul 
nagyon undok helyeken), Athén és Trieszt között pedig ismét tizennégy 
nap, amibıl az utazók általában tíz napot Korfun, a maradékot pedig 
Triesztben töltik. Tehát 28-tól 30 nap. Az a könnyebbség, hogy a 
hajókon egészségügyi hivatalnokok is jelen vannak, ilyen rövid 
hajóutaknál nem jelentıs. Higgye el: jelenleg pontosan ilyenek a 
viszonyok, és mind az ismerıseim, mind mások egyöntetően 
lebeszélnek arról, hogy ilyen körülmények között elutazzak. Én magam 
is átálltam az ellenzık táborába, és eléggé elment a kedvem az 
egésztıl. Egyszóval: azt hiszem, az lenne a legokosabb, hogy ha 
tervünket nem is adjuk fel, de elhalasztjuk addig, amig egy nyugodtabb 
idıszak talán kedvezıbb csillagzatokat hoz magával 
     Egyébként üdvözletemet küldöm és ajánlom magamat a Grófné 
úrasszonynak.  

     Tisztelettel 
         
        Grillparzer. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Részletek "Grillparzers Briefe und Tagebücher" c. könyvbıl (összegyüjtötte és jegyzetekkel ellátta Carl Glossy és August Sauer - 1903) 
   A három levelet magyarra fordította Király Péter 
+ Syra (Szürosz) görög sziget, a 19. sz.-ban fontos kikötı és karanténhely volt. (Grillparzer végül 1843 ıszén tette meg a tervezett utat, és akkor is 
Szüroszon volt karanténban. Király József Pál ekkor már Selmecbányán tanított a lyceumban.) 

 Barcsfai Király József Pálnak 
      Bécs, 1861. január 25. 

      Igen tisztelt Uram! 
 
     Levele nagy örömet szerzett nekem. Nemcsak azért, mert Ön 
megemlékezett hetvenedik születésnapomról, hanem hogy ismét 
felelevenítette bennem az Ön sokoldalúan képzett személyiségét és 
tiszteletreméltó jellemét. 
     Valóban elválasztana minket nemzeti hovatartozásunk?  Én 
győlölöm azokat a divatos kifejezéseket, amelyek nem összekapcsolják, 
hanem  szétválasztják azt, ami összetartozik. Az emberben a legjobb az, 
hogy ember, és ami a nemzeteket megkülönbözteti, az inkább hiba, 
mint erény. Ezért én honfitársként szólok Önhöz. 
     Úgy tőnik, hogy az Önre bízott ifjúság nagy része osztja az Ön 
nézeteit. Ezért áldom Önt és mindnyájukat! 
     Végtelenül meggyengült látásom nehézzé teszi számomra az írást. 
Ezért be is fejezem levelemet. 
 Gondoljon – ez nemsokára azt jelenti: Emlékezzen rám. 
 
    Barátsággal 
         
       Grillparzer. 
 


