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294 ad 298 de acquatione temporis: erroneam hanc esse Dni de la 
Lande idaeam facile est demonstrare; nescio quomodo hanc suam idaeam, 
utpote et in Actis Academiae ad annum 1762 et in Connoissance 'de 
Temps, jam a se solemniter promulgatam, sine nóta revocare poterit. 
Rogavit me de la Landius, ut ejus Astronomiam totam periegerem, 
eidemque mentem meam candide de omnibus §-§. aperirem, nam aliam 
jam editionem meditatur, aut saltem supplementum hujus suae primae 
editionis; cum itaque mihi otium omnino non sit, ut tarn vastum opus 
nunc quidem in uno continuo perlegam, idcirco, si R. P. Collega, dubia 
quaedam, aut errores majores momenti sive demonstrationum, sive praxium 
animadverterit, quaeso seorsim haec adnotare non negligat, mecumque 
communicare dignetur. 

Adjungo ridiculum Dni Trébuchet scriptum contra de la Landii 
paragraphum Praefationis pag. XV. in quo tacito nomine cum caeteris, 
speciatim Dnum Trébuchet (vesanum astronomorum gallorum) carpere 
videtur. Sed nempe clamores Dni Trébuchet similes videntur latratui 
nocturno canum contra lunam plenam. Num habebo gratiam Patrem 
Collegam, si Deus vitám et valetudinem dederit, futuro autumno hic 
complectendi ? Comendo me veteri benevolentiae et ssmae ad arás memóriáé. 

Viennae, 7. May 1705. servus in Xto humillimus 
haec raptissime. Maximilianus Hell S. J. 

FÁBIÁN GÁBOR LEVELEZÉSE. 

(Kézírati hagyatékából.) 

A »Figyelő« IV. kötetének 46. oldalán Abafi Lajos egy, Fábián 
Gáborról írt czikkében megírja, hogy ő arra szólította fel Fábiánt, engedné 
át levelezésének egy részét a »Figyelő«-nek közlés végett, mire Fábián 
következőleg felelt: »Két év előtt (1874.) tartott szemlekor, midőn még 
Önnek az az életrevaló eszméje meg nem született, hogy irodalomtörté
netünkhöz magánosok ily szerény rejtekéből is adatokat gyűjtsön s 
napvilágra hozzon, sokat, a legnagyobb részt elégettem, minők voltak 
pl. magam számos eredeti versei; úgy Somogyi Gedeonéi — az enyimek-
nél még sokkal jobbak; aztán nagy halmaz levelet, különösen Zádor 
György, Vörösmarty barátimtól stb. Most bánom, hogy ez Autodafét 
elkövettem. Ezentúl megtartok mindent. De ez ujabbakról csak halálom 
esetére rendelkezem. Juttatok belőlök annak idején kegyednek is«. 

Ugyanezen czikkében azt is írja Abafi, hogy Fábián egy »1877. 
márcz. 18-ki levelében kifejezte azon szándékát, hogy összes kéziratban 
levő munkáit és gyűjteményeit nekem szeretné leginkább kezemre juttatni«. 
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A dolog azonban nem úgy történt. A gazdag kézírati hagyaték 
mind e napig nem jutott nyilvánosságra s a mulasztást jóvá teendő, e 
folyóirat hasábjain szándékozom a megboldogult fiának, mélts. Fábián 
László, Arad város és vármegye főispánjának megbízásából és engedelmé
vel közzétenni a hagyatéknak azt a részét, a melyet az adott körülmé
nyeknél fogva lehet, tekintettel lévén arra, hogy »ez ujabbi« levelek 
íróinak egy része még él. 

A régiebbekből is sikerűit még egyeseket megtalálni. A többi közt 
hozzájutottam Somogyi Gedeon néhány kiadatlan verséhez, Édes Gergely
nek egy Fábián Józsefhez intézett leveléhez, Tóth Ferencz püspök, Bajza, 
Vörösmarty, Kisfaludy S., Csató Pál, Erdélyi János, Szepessy Imre, 
Pauler Tivadar, Haynald Lajos, Kisfaludy K. és Széchenyi István gróf 
egy-egy leveléhez [ez utóbbi kettőt a Bud. Szem. 1893. évi áprilisi 
füzetében közöltem] s mindezeket eg3r másik közleményben fogom kiadni. 

Ez első közleményt azon férfiú leveleivel akarom megkezdeni, a ki 
talán legbensőbb barátja volt és a ki egyik, Kazinczy Gáborhoz 1857. 
jul. 10-én intézett levelében a szemrehányás fájdalmas kifejezésével e 
sorokat írta: »Azt hiszed, hogy irodalomtörténeti dolgozataimat osztályom 
elnöke (Fáy) és rendes tagjai (Fábiánon kivűl) olvassák ? . . . Mely más
kép állanának a dolgok, ha nem akadémikusok, hanem a gymnasiumok 
tanárai ítélnének! Ezek az én genseim, mer t . . . tanítványaim«.1 

E férfiú Toldy Ferencz, a kitől 14 levelet találtam a hagyatékban 
s ezek mindennél szebben és világosabban illustrálják azt a benső barát
ságot, mely közte és Fábián közt fennállott s azért egyenest e leveleket 
szólaltatom meg. 

Az első levélnek nincs kelte. Maga Fábián a levél borítékjára azt 
irta »úgy látszik az 50-es évekből«. A levél maga következőkép hangzik: 

(Toldy Ferencz levelei Fábián Gáborhoz.) 

I. 
Kedves barátom ! 

Vettem leveledet, mely különös Örömemre szolgált. Cicero benned 
emberére talált. S ne kíméld a helyet, adj jegyzést minél többet, mert 
csak igy eszközölhetd, hogy e kincs vérünkbe átmenjen. Úgy veszem 
észre, birod Wieland fordítását: nem fogod követni paraphrasticus fordí
tási módját, de jegyzései nagy részét át fogod venni s magyarázatait 
egészen. Wieland nem csak mint száraz scholiasta, de ízléssel és lélekkel 

1 Figyelő VII. köt. 35. o. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 15 
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forgolódott Cic. körül. Formái modernek, de ő behatott az antik szel
lembe. A te formáidban Cicero ciceróbb lesz mint Wnál, de szellem-
dúsabb commentátora Manuzio óta nem volt. S ha szabad valamit kér
nem, az volna, hogy a W. sorozatát is fogadnád el. A chronologiai 
rend az egyetlen helyes ilyesek körül, mert csak ezen rendnek van 
belső szükségessége. A históriai és psychologiai felfogás is ezt javasolja. 
Kérlek, ne tartóztasson az új rendezés alkalmatlansága: csak ez rend-
az a szokott rend a legnagyobb rendetlenség. Ez a rend nem is Ciceró
tól származik, hanem Tirotól, ki W. mellett kontár; s kitől többen a 
legjelesb kiadók közöl eltérnek. Ha Wielandod van, és pedig a két, 
nyelvű, úgy a deák szöveg kritikai kikészűltsége tekintetéből legfelebb 
Schütz kiadása kellene még. Bolti ára 8 tallér, de ez ne tartóztasson 
a megvételtől. Tán antiqu. utón is megszerezhető. Parancsolj velem, s 
egész buzgósággal sietek a szükségeseket megszerezni. A Brutushoz Írot
takat hadd el, azok nem valódiak. 

Barátom, engem a gondolat, hogy te C. leveleit adod, kimondha
tatlanul felizgatott. S magadnak maradandó emléket emelsz. 

De a kiadás! 
Az acad. kétségkívül elismeréssel fogadná nemes áldozatodat. De az 

acad. ki tudja mikor adhatná, mert a kéziratok elfogadás rendé szerinti 
nyomatásától el nem térhet, de így is mikor adhatná ?! 

Azonban ne ijedj el: van más út, s én hiszem, hogy hamar célt 
érsz. A Nemz. Könyvtár kiadói megindították már a Hellen Classicusok 
nyomatását. Plató s az Ilias már sajtó alá mentek. A Rómaiakat a 
historicusokkal akarjuk kezdeni, de hát C. levelei nem históriai emlékek-e 
szinte ? Majd közlöm a dolgot társaimmal. 

Adjon isten kimeríthetetlen erőt és tartós egészséget a gyönyörű 
szándékhoz. 

Érdemes lesz Kazinczy és Kis (töredékes) fordításaikat is megnéz
ned, . . . csak módjok végett. 

Most megy el tőlem épen Medveczky sógorom, s boszankodom 
enmagamra, hogy elfeledem néki az általad még nem bírt Értesítőket 
átadni számodra. Utasíts valakit hozzám, hogy megkaphasd. 

Gaal Józsit kérd, bocsásson meg, hogy utóbbi levelére még nem 
válaszoltam. Nem hidegség oka, de az, hogy annyira el vagyok foglalva 
pár munkámmal egyszerre, hogy a leghivatalosokon túl senkinek sem 
írhatok. Neked nem lehetett nem írnom, meg nem állhattam, S neki 
különben sem írhattam volna csak most. Végre megkaptam Fr. úrtól azt 
a zsákot, melyben Írásai voltak. Csak tegnap bontottam fel, és szondé-
roztam tartalmát. Töredékes folyóiratokon kivűl a mi kéziratokat talál
tam benne, mind vers. Novella-gyűjtemény nincs benne. Mit csináljak 
amazokkal, mit ezekkel ? Tán másnál hagyta elbeszéléseit. 

Isten éltessen barátom, s tedd a mi szegény üldözött nyelvünkért 
mind azt, mit tehetsz. Most van ideje. De hiszen te sokat tészsz, min
dent tészsz. 

Ölellek hű szeretettel T. 
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Örülök hogy Gaal is e mezőre lépett, de ne vond meg tőle tar
tózkodás nélküli őszinte tanácsodat. O, ki mindig csak könnyű munkához 
szokott, mint tudja űzni a cl. literatúrai, szinte meg nem tudom fogni. 
0 az elegáns és férfias Caesarral foglalkodott — kit Szenczytől oly 
remekül birunk! s most a még elegánsabb Liviushoz készül! Próbáltasd 
vele VelleJList. Igen méltó író, ki nem kivan hosszú lélekzetet s egye
bekre is képesítni fogja. De vájjon nem volna-e irányához illőbb Appulejus 
Arany Szamara ? barátom, ezt bírnunk szinte nagy nyereség volna! 

Mint félj. 

II. 
Pest, aug. 6. 1853. 

Kedves jó barátom, 

Vettem leveleidet, mind a május 7., mind a július 21. költet, 
mind kettőt szívbeli örömmel nemes, és mint meg vagyok győződve, 
szerencsés munkásságodon, az utóbbit megilletődve is — és egyszersmind 
pirulva, hogy az elsőbbiket válasz nélkül hagytam. Bocsáss meg hanyag
ságomért, s tulajdonítsad ne hidegségnek és részvétlenségnek, de azon 
rósz szokásomnak, hogy folyvást el levén merülve éppen busás foglalko-
dásimba, a vétel percében félre teszem a levelet azon szándékkal, hogy 
ha majd a toll alatt levő §-t befejezem, majd írok, de egy tanulmány 
másra vezet . . . s a válaszolás csak elmarad. Bocsáss, bocsáss meg: a te 
buzgóságod nagyobb készséget érdemelt volna részemről. Teljesítem most, 
ha későcskén is. 

Először mi a megrendelendőket illeti. Cicero levelei Schütz kiadá
sában 8^3 tallér, Wieland Cic. levelei Gräter által kiegészítve, értem 
a 6. és 7. kötetet (neked öt lesz meg) 4 x / 2 tallér, a nagy Scheller 
16 tall. Ez mind sok pénz. Antiquariusi catalogusaimat kellett tehát át 
meg át búni, és szerencsére megtaláltam Schützöt l5 /6 tall., egy más 
péld. 21 /3 tallérért, Schellert ö tall., egy más péld. öt tallérért, végre 
Wieland-Grätert egészen 21j2 tallérért, mi, bár nincs szükséged az egészre, 
mégis kevesebb, mint ha a hiányzó két kötetet bolti áron meghozatjuk. 
Én tehát megrendeltem : kérdés, megkapjuk-e mind, v. kapunk-e valamit 
ebből, mert aligha el nincsenek kapva: de még is érdemes lesz az ered
ményt bevárni. 

Véghetetlenül örülök, hogy e gyöngyét a római irodalomnak bírni 
fogjuk: te halhatatlanná teszed magad általa irodalmunkban. Hogy a 
leveleket időrendben adod, felette jó. Az a rend, melyben azok ránk 
maradtak, úgy sem Cicerótól származik; s a levelek fele-becse históriai: 
ennél fogva kell, hogy azok a históriával karöltve járjanak. Hogy a 
Brutussal váltott levelezés későbbi, az, mióta Tunstall azt több mint 
száz év előtt első állította, szinte közönségesen el van fogadva, — Schütz 
is a kétesek közt adja — a többi apocryphokkal együtt; s Middleton, 
Cicero legjelesb életírója, nem volt képes a belső jegyekből vett védveket 
lerontani. Egy jeles rhetor munkái azok, de látszik, hogy csinálva vannak. 
Mind a mellett méltó volt azokat fordítanod : de külön kell maradniok 

15* 
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a többiektől. Örvendek, hogy jegyzéseid bővek lesznek: közönségünk 
járatlan ezekben, s nem várhatjuk, hogy egyéb eszközöket is szerezzen. 

Ciceródat az academiának szándékozol ajándékozni ? A kéziratot, 
úgy-e ? de akkor ne fáradj, . vagy ne költs valami igen calligraph Ms 
előállítására: mert végre is a szedő kezébe fog kerülni, s kerüljön is 
mielőbb. Én ugyan rajta leszek. A jegyzések részint a szöveg alatt, 
részint a »könyvek« után állanának helyesen. A szöveg alatt azok, 
melyek azt közvetlenül érdeklik, felvilágosítják, mondatról mondatra; 
s igy a philologiaiakon s critikaiakon kivűl a históriaiak és reál-értelmezők ; 
ellenben az excursiók, mik egész levelek v. levélsorok, idők, történetek-
felfogására tartoznak, célszerűen a »könyvek« mögött állhatnak. A szán-
déklott bevezetésen kivűl még valami múlhatlanúl szükséges: Cicero 
élete, s ez nem röviden, hanem részletesen, bőven: sehol sem áll ez 
inkább helyén, mint a levelek előtt, és sehol nem is szükségesebb. 
Egyik a másikat kiegészíti. Ajánlható a Wielandé, de én nem tartom 
elégségesnek: Ő csak 692-ig megyén. Elszánnád-e magadat, hogy Middle-
ton remek munkája után magad dolgoznál egy új egészt ? De Middl. 
3 kötet! Azonban te szellemmel bírsz s kitartással: miért ne adnál te 
önállót is?! 

NB ! A Ouintushoz írt leveleket nem említed. 
Nem küldenél az Új MMuz. számára mutatványokat Ciceródból ? 

Hálával venném : 
Édes Gáborom, utóbbi leveled vég szakasza jótékonyan illetett. 

Összeolvadunk, megfogyunk, körünk mind kisebb-kisebbre húzódik : tart
sunk össze, kik még fenmaradtunk ! Én régi barátsággal szorítom nyúj
tott baráti jobbodat. 

A régi kör nem létezik többé. Zádor Sopronban ítéleteket szer
keszt, Vty Nyéken gazdálkodik — úgy a hogy, Bajza — ah barátom, 
mely szó fejezheti ki méltó fájdalmunkat! Az öntudat immár végkép 
elhagyta! nem ismeri feleségét, nem gyermekeit, nem senkit — magát 
sem ! Emlékezete meg van semmisítve — reá csak egy jó vár — a halál. 

Isten Velünk ! Tisztelő barátod Toldy. 
U. I. Kis János Cicerói Levelei a Kassai Minervában elszórvák; 

Kazinczyét ha akarod megveszem s megküldöm. Meg Kiséít is. Ő Wiel. 
1-ső könyvét adta. 

Az Értesítőt ezentúl rendesen veended. A Múzeum nem enyém, 
s igy akaratodhoz képest meg kellett rendelnem. De lesz mit küldenem 
részemről, ha a lipcsei könyvek megérkeznek s Koszglebához feladandom. 

III. 
Pest, oct. 20. 1853. 

Édes jó Gáborom ! 

Aug. 22. költ leveledet a Cicero leveleiből való Mutatványokkal 
együtt boríték nélkül oct. 15. vettem. Ki hozta, nem tudom. A postscriptum 
35 frtot említ szegény Bajzánk számára: s gondolván, hogy a ki a cso
mót hozta, ujra eljöend a pénzzel, vártam, s épen tegnap vettem észre 
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leveled külsejének alján szinte feljegyezve a 35 frtot — most már 
aggódni kezdtem, s írandó voltam Neked ma: s imc jő Cs. úr, s hozza 
sürgető céduládat. Jelentem tehát, hogy a ki 7 hétig magánál tartotta 
csomódat, többé meg nem jelent, s a pénzt sem adta által. 

De most leveled tartalmához térek. 
Nem lehet első helyt mindjárt a nekem szánt megtisztelésről nem 

szólanom. Semminemű megtisztelesek iránt nem vagyok oly érzékeny, 
mint a barátságé iránt, s ezért őszintén megvallom, hogy e bár meg 
nem érdemeltem, nagy örömmel töltött el, s nem tölthetne nagyobbal el, 
ha az eszközölhető volna is. De az nem eszközölhető, mert az academiá-
nak egy határozata van (1. a Névkönyvben 80. sz. al.), mely azt tiltja. 
Mégis fogadd legszívesebb kézszorításomat, mert én e szándékban barát
ságod zálogát látom, mely nekem mindig igen becses volt; s most annál 
becsesebb, mert a kör kisebbre szorult, s mert minél borultabb időket 
élünk, annál inkább jobban esik azon oltár körűi találkozhatni nyájas 
kedélyekkel, melynek tüze az egyetlen, mit a vihar el nem olthatott: 
a barátságé körűi. Tartsd meg részemre mind végig e szíves indulatot! 

Mi egyébiránt az academiának szánt ajándékot illeti: nem tudom, 
én, annak titoknoka, ajánljam-e azt, vagy mint az irodalom barátja, ki 
mindenek előtt a gyönyörű munka megjelenését óhajtom, ne ajánljam. 
Ha anyagi segedelmet akarsz neki nyújtani: kérdés, eléred-e a célt ? 
Az academia alig fogná befektetett tőkéjét visszavenni belőle, mert ilyes, 
fájdalom, még most alig kiadható veszteség nélkül. Sőt nagy kérdés: 
fogná-e még most nyomatni, miután még Évkönyveit s a Nyelvemlékeket 
sem bírja folytatni; egyéb kézíratok kiadása pedig elvben fel van füg
gesztve. Az academia iránti tartozásodat pedig magával ez áldásos mun
kálkodásoddal leróttad pro praeterito; s lerovod jövendőben is, ha éven
ként csak egy oly derék munkával járulsz is munkálkodásaihoz, milyen 
tavali archaeologica-literaria értekezésed volt. E munkád pedig évekig 
heverne: holott sohasem volt ohajthatóbb hogy megjelenhessék, mint 
épen most, midőn bel- és külterjileg minden erőnkkel rajta kell lennünk 
annak nemesítésén és gyarapításán. A megjelenésnek pedig tudnám egy 
módját, kivált ha a tiszteletdíjra nézve nagylelkű akarnál lenni, s pél
dául csak a haszonnak bizonyos részében, vagy szerzett segédeszközeid 
megtérítése címe alatt némi meghatározandó kis öszszegecskében nyugod
nál meg. E mód pedig 

Oct. 28. 
E mód, akarám írni, az Új Nemz. Könyvtár kiadói által kiadott 

Classicusok könyvtárában adni azt ki: tegnapelőtt félbe szakasztatván 
egy hosszas látogatás által, tegnap utána jártam, mikép áll e vállalat 
dolga, de fájdalom úgy értesültem, hogy a folytatás tehetsége még most 
nem bizonyos. Azt is vettem észre, hogy a római részt Liviussal szán
dékoznának megnyitni, de mely még nincs fordítva; jőne Tacitus, kin 
Szenczy fáradoz. Függeszd tehát fel elhatározásodat, mig elnökünk bejő 
(ez alkalmasint egy hónap múlva lesz), kivel e dologról elébb magánylag 
végezek, vagy értekezem. 
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Cs. úr elvitte magával 1) A Múzeum 1. és 2. évét, kedveskedésül 
részemről; 2) Schütz kiadását C. levél. 4 frt. 3) Wieland-Gräter német 
Cic. 7 f 45, s így a kettő együtt 11 f 45. Többet írt fel Emich az 
ide tett árjegyzék szerint, mint múltkor jelentettem, mert az agio és 
hozatal és percent az antiquariusi árra rá szokott rovatni. Serieller nem 
érkezett meg, el volt adva. De küldök majd, ha Ciceróra kell, egy cicerói 
szótárt, p. Nicolit, kölcsön valamelyik könyvtárból. 4) A Te és Gaal 
Értesítőjét. Ellenben itt maradt, mit pedig kikészítettem: Cic. lev. Kistől 
és Kazinczytól. Middletonunk az academiában angol van; megnézem az 
egyetemi ktárt s ha ott megvan németül, veszed legközelebb. De jó ám 
az a kivonat is, mit Wieland a Lev. I. kötete elébe szúrt. — Egyéb
iránt a nagy ember életét írd meg igen bőven s azon szabadelműséggel, 
melyet a tárgy kivan. Nyelved szépsége megkoronázza majd az egészet. 

A Mutatványokon kapva kaptam. Nagy örömemre szolgált különö
sen a Luccejushoz írt levelet köztök találnom, melyet annyira szeretek. 
E fordítás, édes barátom, méltó a nagy rómaihoz, nyelve és jellemére 
nézve hasonlíthatlanul jobb Wielandénál: megvan rajta a római typus, 
még is tiszta magyar; megvan a Cicero könnyűsége és kecsessége: de 
egyszer még át kell rajta menned: mert egyes nem eléggé világos azaz 
szabatos helyei vannak (értem az értelemre nézve). A jegyzések igen 
czélszerűen vannak választva. Neked szép hivatás jutott, mely nevedet 
örökíteni fogja. Egyike vagy azon keveseknek, kik bele élték magokat 
a római világba, kik a nyelvet ritka mértékben bírják, s bírják azon 
széptani érzéket, mely nélkül classicusnál nem boldogulni. Szánj Cicero 
Leveleinek, az életrajzzal együtt, még egy évet, s akkor — azt monda
nám, ha kérdeznél — következzenek a bölcsészeti munkák, ne a szó
nokiak. Minél több, gondolkodásra gerjesztő s abban gyakorló dolgokra 
van szükségünk most és jövőre. S nincs bölcs (Plató sem, kit hogy 
bírni kezdünk, annyira örülök), ki úgy hiszem hatásosabb lehetne ránk, 
mint C. Elsőséget a Resp. és de Legibusnak adnék, nem kell tartani, 
hogy ezek mint C. Munkái ki ne jöhessenek. Ezek után rögtön A kötel
mekről való könyveknek kellene következniük, s majd a tusculanumi 
kérdéseknek, Cátónak, s azontúl mindennek, a mi tetszik. De Neked 
marad majd időd a bölcs. írásokat tán teljesen adni, vagy ha nem volna 
a többihez kedved, az Oratort, Brutust és de Oratorét a Kisf. Társaság 
számára, mely ha feléled, mint reménylem, Ciceród tekintetéből bizonyo
san bevonand kebelébe. Már hiába, édes barátom, Cicero rajtad szárad, 
bármint ellenzenéd is, s ha Iuvenalisodat véghez kívánnád is hajtani. 
Ne ijedj meg a Gaume-féle mozgalomtól,1 én nem ijedek meg a Páterek
től, sőt csudálom őket, szeretem, s roppant képző és kedélymelegítő 
hatást várok tőlök : meglátd, ha ők munkálkodnak ezek körül, Ti pedig 

1 Gaume abbé szül. 1802. megh. 1869. Ver Rongeur czímű hírhedt mun
káját 1851-ben adta ki. Magyarra fordították Egerben 1853-ban: A társadalom 
testén rágódó féreg, vagy pogányság a nevelésben czím alatt. Az egész mű a 
classicusok ellen van írva s forma tekintetében pogányoknak mondja még 
Augustinust, Hieronymust, Chrysostomust is. Itt az egyházi atyák műveinek 
szintén Gaume által megindított kiadásáról van szó. Sz. 
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a pogányok körűi, kettős nyereségünk lesz: capra et caules. Az észtől 
soha sem kell félni: a Páterek közt pedig colossalis szellemek vannak, 
egy cséppel sem kisebbek, mint a class. kor írói közt, ha a formát las
sanként összetörték is. A szellem megmaradt. Cicero életét is a legsza
badabban írhatod, félelem nélkül: csak ne raisonnemcnt-kban, hanem 
históriában legyenek letéve a nagy igazságok, mik győzni fognak, mert 
győzniök — kell! 

Kérdezed: C. levelezései legyenek-c ? vagy csak levelei. E cím 
aligha nem jobb, de a címet is fordítani kell. Ha C. lev. pár ezer kiadá
sában és fordításában megjárta ez, ne tegyük jobbá. Bizonyos dolgokban 
iszonyú conservativ vagyok. 

Middletont csakugyan veszed, egy nagyon régi fordításban ugyan, 
de olvasható az is! s mi legjobb, Nálad lehet esztendeig is. 

írd meg kérlek küldtem-e írod. Történetet ? s van-e Eszterházyd ? 
S a mi nincs, engedd hogy kedveskedhessen! azzal. 

S most Isten veled ! Ne vedd hidegségnek, ha levelezésemet hosszú 
pauzák szakasztják télbe. Nem azért mert szinte a gyengeségig iszonyodom 
a levélírástól, s ép annyira iszonyodom, a mennyire néhány barátimmal, 
de csak is ezekkel, élő szóval társalkodni szeretek : de főleg azért, mert 
(jó v. rósz) szokásom szerint tömérdek munkába bocsátkoztam, sőt többe 
mint valaha, bár öregszem s egészségem is megszűnt vas és pusztíthatat-
lan lenni. De az »Ut praesentem« annyira hajt tennem többet majdnem 
mint elbírok, hogy tán előérzetnek mondanám. Pedig annyi teendő, annyi 
teendőm különösen nekem, s végre az enyéim részére is annyi kötelmem 
van, hogy ha isten oly ép öregséggel áldana is meg, mint jó anyámat, 
ki most 82. évében is nevet engem — volna, s volna elég tenni valóm. 

De végtére is többet még sem teszünk mint birunk. Imádkozzunk 
tehát egymásért! Lesz-e több magyar, míg e világ, míg napja tart, ha 
mink is elfogyunk ? . . . 

Isten Veled! Hű barátod T. 

IV. 
Pest, febr. 4. 1861. 

Lelkem, kedves barátom ! 

Úgy van, nem csak a Te munkád maradt el, hanem számos más 
is, ezek közt az Akadémia vagy 10 munkája hever v. mászik csak egy 
idő olta s a Múzeumból melynek N, XI, füzete rég kész az utolsó ív 
híán, s a XH-diknek kézirata szinte hasonlókép pihen. A mozgalmas idő 
egészen elfoglalta sajtóit. Nincs helye több szedőt és sajtót elhelyezni, 
de kész nagy pompás nyomdatereme s fel is volna szerelve már, ha 
betegen az ágyat nem nyomná. Javul, s a nyomda ügye is halad, s 
februárban úgy látszik kettős mérvben megindítja üzletét. Akkor Ciceróra 
is rá kerül a sor. Most nem szólok, mert látom a lehetetlenséget, de 
amint a ehetőség meglesz, elhidd, a Te munkád lesz első, melyet sürgetek. 
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Formátumnak tehát a Múzeumét, betűnek a Kczy Élete ciceróit 
s hozzájok a Múzeum petitjét veszszük, ez gyönyörű s nem kelletinél 
kisebb. A chronologiai vázlathoz a Múzeum garmondjait veszszük. Az ajánló 
levélhez a szöveg ciceróját ugyan, de kettősen ritkítva. így igen szép 
lesz. — Gemmám nincs még, de írok Bécsbe egy rajzért. Én is azt 
hiszem, annak nem szabad elmaradni. Hidd el, szép lesz. 

Politicai állásunk engem is aggaszt. Nem a felségtől féltem én 
jövendőnket, hanem alultól, magunktól. Ismered érzésemet s nem fogod 
azt hinni, hogy motiválatlan sympathia beszél belőlem. Adatok szól
nak, és psychologia szól. Királyunk tapasztalás után győződött meg, 
hogy XII esztendei kormánya, lehetetlen sőt magára nézve rontó rend
szert követett; meggyőződött, hogy saját jövendője Magyarországhoz van 
kötve, s hogy sem biztos, sem erős nem lehet, mint ha itt alkotmányos 
és nemzeti politikát követ: s e meggyőződéstől oly melyen van áthatva, 
hogy, ha földieink őrült viselete nyílt harezba törnék ki, s ő újra legyőzne 
is a nemzetet: akkor is szatmári béke fejezné be azt, de soha-sem 
centralizáló, sem az alkotmányt cltörlő, sem a nemzetiséget bontani akaró 
— reactio. Ezt tudva, s tudva hogy ő nem gép, hanem öntudatra jutott, 
szilárd akaratú, s nem ingadozó fiatal férfi; nem lehet elkeseredés vagy 
legalább bú nélkül nézni, mint rohan — nem az intelligentia, hanem 
a vak gyűlöletű — sokaság végletekbe, s mint hívja ki harezra a dynastiát! 
vélve hogy háta megett egy 200,000-nyi segédsereg! Pedig ha tudnák, 
hogy a magyar legio, mely mintegy 30 magyar legényből s körülbelül 
annyi (idegen) tisztből állott, most osztatik be az olasz seregbe; mely
nek elég dolga lesz az Itália szervezését támogatni, déli Olaszországban 
a reactiót lenyűgözni, s ha tudnák, hogy Napóleon csak mégis oda dol
gozik, hogy ne az egy és eloszthatatlan Itália létesüljön, mely neki v. 
Francziaországnak egykor veszedelmes lehet, hanem egy olasz szövetség 
létesítéséről korántsem mondott le, mely aztán épen csak oly hatalmas 
lesz - de olyan sem - mint a dicső német szövetség. Mi senkitől 
sem várhatunk, csak a magunk eszétől, és — miután egyszer megint 
talentumos fejedelmünk van - ettől. — Ha meglepne a mit mondok, 
ne gondold, hogy a levegőből merítem bizodalmamat és meggyőződésemet. 
Ha láthatnók egymást, s bőven értekezhetnénk, felfogásomnak —- s ha 
ennek nem, úgy tekintélyeimnek — egy D. .. egy E... , de, ne álmél
kodjál, egy Széchenyi jósló szavainak bizonyosan hinnél. 

Azért édes, derék barátom! ne csüggedj el, ne vonulj vissza. 
A hazának most inkább, mint valaha van szüksége, minden téren és 
terecsken, okos, és becsületes, és mérsékelt hazafiakra; s kettős az érdeme 
az ily hazafinak most, ha működik. Azért, állj élére jelentékeny váro
sodnak ; a követséget pedig ne csak fogadd el, de keresd. Minden béke
szerető voks döntő lehet ez időben. Öregek vagyunk, kedves Gáborom, 
mindketten, de mikor nem volt szükség az öregekre! Oh vedd szívedre 
kérésemet, s állj ki a sánezra, mely Reád szorul, s melyet át nem 
engedhetsz más ember fiának vétek nélkül. 

Isten Velünk ! 
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V. 
Pest, fcbr. 27. 1862. 

Kedves barátom ! 

Későn felelek, több okból. Sokára találtam meg régibb leveleidet 
a nálam rendezetlen nagy levélhalmazban; s miután végre, megtalálván 
a keresetteket, értekeztem is már Emichchel, ismét múlt egy hét, míg 
megragadhatom a tollat, mert csak estve írhatok, s annyi correcturám 
jár, hogy nem juthattam hozzá. 

Nem tartottam meg mását azon levelemnek, melyben az Emichchel 
volt első értekezésem eredményét Neked megírtam. De ha emlékezetem 
nem csal, az ebből állt: Te, ajánlkozásod szerint, a magad költségén 
nyomatod ki az I. kötetet (s így önérthetőleg ennek jövedelme is a 
Magadé), Emich viszont kinyomtatja a II. IÍI. IV. köteteket, a maga 
risieójára és — ha lesz belőle — hasznára (fájdalom! hogy nálunk 
épen ily nagy jelentékű munkákat csak risicöval, sőt némi veszteséggel 
lehet kiadni !). Tovább, úgy tudom, az egyezés nem terjedt. E levelemre 
a Te válaszod 1860. sept. 18-káról így szól: 

»Emich ajánlatát és feltételeit, úgy mint te javaslód, elfogadom. 
Az I. kötetet magam nyomatom, s a fizetés körűi hiba nálam nem lesz, 
de szeretném, ha az rám nézve lehetőleg megkönnyítve lenne, egyfelől 
jutányos alku által (melynek gondját reád bízom), másfelől azzal, hogy 
a kikötendő összeget kisebb rátákban, s egy részt a kötet kinyomatása 
után bizonyos időre fizessem. Gondolom, ez ma sem szokatlan kívánat; 
én legalább régen mindig így szerződtem, és ezt a föltételt mindig maga 
a vállalkozó nyomda önként tette nekem. Szeretném, ha ez itt kijelen
tett óhajtásim szerint végezhetnéd a dolgot. Különben, mint mondám, 
ez tőlem mind puszta óhajtás csak; azok felett határozni Te fogsz; én 
ezennel mindenre megbízlak s meghatalmazlak, Végezz Cicerómról épen 
úgy, mintha magadnak végezhetnél, s ha végeztél, kezdesd a nyomatást 
tüstént saját kedved és Ízlésed szerint«. 

Leveled e sorait Emichnek felolvastam; s ő megnyugodott, mert 
a fenn mondottak, mikben megegyeztünk, általad helyben hagyattak. 
Hiba csak a következőkre nézve történt 1) hogy későcskén fogott a 
nyomtatáshoz, minek okaira már nem emlékezem, 2) hogy szerződést 
nem kötöttem, de res adhuc est in integro, s így bármikor megköthető, 
leveled nyomán, mely semmi ujabb határozatod által nem volt módo
sítva, s általa sincs megszegve, 3) hogy garmonddal szedettem, minek 
az én nyomorú fejem volt oka, s az, hogy nem néztem meg a nyomtatás 
elkezdésekor ugyan e szept. 18-kai leveledet, melyben világosan »óhajtod« 
a ciceró-betűket á la Kazinczy Elete; de megmondani Emichnek hogy 
az téged ne terheljen. 

Valóban úgy van a dolog barátom. E szeptemberi határozat általad 
többé csak előhozva sem volt; s E. azt mondja, bogy akkor sem volt 
erről szó, midőn 1860. nagy gyűléskor nála voltál. 

S e szerint E. nem csak hogy az I. kötet nyomtatási díját c 3 
általad megerősített egyszerű szóbeli egyezés szerint, úgy hiszi, igazságo-
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san kérheti, de csak is a 3 első kötet teljes elkészülése után kérte, és 
időközben (mit Te ajánlottál) semmit. 

Mostani — január 26-kaí — leveledben ugyan azt írod, hogy 
Kurticson Nálad levén említettem, hogy E. az I. kötet költségét kéri: 
»mire én neki általad és helyesléseddel azt izentem, miszerint erre már, 
miután ő 3 kötetet magára vállalt, többé szükség nincsen, mert e 3 
kötet felett maga rendelkezvén, nekem ezekhez mindaddig semmi közöm, 
míg ő belőlök költségét egészen ki nem veszi, s csak ha ez meg vagy 
meg nem lesz, akkor fogok én vele osztozni vagy a plusban, vagy a 
deficitben. Te ezt is más ide tartozandókkal együtt a magad számára 
följegyezvén, tőlem elmentél, s azóta nekem e tárgyban semmit sem 
írtál«. íme ide mellékelem ugyanazon jegyzéket, melyet a Te Ciceró-
papirosodra írtam : fájdalom arról nincs semmi, csak hogy a Contractust 
írjuk meg, s ezt szépen halasztottam (valamint a magamét szoktam, 
s nekem csakugyan nincs egy kiadásomról sem vele contr.). Egyébről 
nem tudok. A fametszeteket vele kellett volna kívánságod szerint kifizet
tetni a »bevételből«, de nem szólítottam fel erre, mert bevétel az I. kötet
ből nem volt s nem igen lesz ez év 2. v. 3. hónapja előtt, miután 
a könyvárusok nem szoktak újévkor, hanem csak később számolni. 

Nekem, édes jó barátom, vég nélkül fáj, hogy szívedben vádolni 
fogsz hogy érdekedet nem viseltem szívemen; s duplán fáj hogy egy 
pontot t. i. a Bettelheimnak küldendő példányok számát csakugyan későn 
jelentettem neki, mikor B. már kért újra, de igen keveset. Mely hálát
lannak fogsz Te engem tartani, s bánni hogy szolgálatommal éltél e dolog
ban! Vajha meglelnéd megnyugtatásodra s a magaméra a 860. szept. 
18 előtti levelemet! 

Emich most is áll első ajánlata mellett, t. i. a) a II.—-TV. kötete
ket kinyomtatja risieójára s, a legjobb esetben hasznára, (mely egyébiránt 
előreláthatólag csak nagy későn fog mutatkozni), b) az I. kötetről szá
molni fog neked, s a mi most be fog folyni belőle, be tudván ennek 
nyomtatási költségeibe, a többit szíves lészsz megtérítni; a mi esztendőre 
s a követk. években befoly, neked a szokott percentek mellett, kifizette
tik. Mert a kötet természetesen sajátod, de az nem lehet h. bizomány-
ban nála ne hadd, mert lehetetlen azt a többiektől külön kezelni, c) az 
V. és VI. kötet nyílt kérdés, de ha az idei számolás (ápril — májusban 
szokott az befejezve lenni, mit elhihetsz) némi reményt nyújt, kész leszen 
mint az előbbieket kinyomatni. (Azonban, ha tán reményünkön felül 
kelne, úgy ezekből hasznot v. inkább díjt köthetnél ki, s ekép legalább 
a munka fele jövedelmezne Neked, ha mérsékelten is, fele neki a risieóért. 
Ez a parenthesis az én ideám.) 

E feltételek nem egyebek mint a legelsők s újra formulázva, s 
mostani leveled 3) pontjával, úgy látszik nekem, egyeznek, mely így 
szól: »Ha E. a maga három kötetét a IL kötettől számítja, akkor még 
a IV. kötetet ki kell nyomatnia, és ha ennek megtörténte után az I. kötet 
költségét, mint most, rajtam követeli, azt elvállalni kész vagyok, de akkor 
természetesen az a kötet nekem kizárólagos sajátom, neki pedig hozzá 
semmi joga, s benne semmi része nem lesz ? — 
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Nem tudom, reménylted-e valaha, hogy c megbecsülhetetlen munka 
ki fogja magát fizetni ? Én, ki ismerem a publicumot, valóban nem 
reményltem, s azért örültem, hogy E. vállalkozott, tudva hogy más senki 
nem fog (legalább itt) vállalkozni. Ha 1) legfelebb 2 kötetből állana, 
még elébb; de 6 k. mely, ha teljes lesz, 12 frtba kerül, úgy hittem 
s hiszem most is, maculatura ugyan nem lesz soha, de oly lassan kél 
nálunk, hogy az egykor leendő hasznot a bele fektetett tőke kamatai 
emésztik meg. Majd minden nagyobb munkáinknak (kivéve azoknak, 
miknek nő olvasói is vannak) ez a sorsa. 20 évig is árulják. S mennyi 
defect támad, mennyi szabad példány hajlik le, mely roppant pénzbe 
kerülnek a hirdetés! Heckenast, tudom, a Magyar Classicusok két folya
mára ezer frtot számít hirdetések és körlevelek nyomtatása, melléklése 
s másféle postaköltségeire. A nagy percenteket sem kell elfeledni. Ez szo
morú kilátás ilyen, egy fél életet igénylő, s az irodalomra nézve oly 
nemes investitiót képező munkára nézve ! S épen azért ily munka meg-
tevése hazafiúi tett. Az akadémia által kiadott Sallust, Caesar, Homer 
25 — 20—18 év óta árultatik, s még nem kelt el belőlök 500 péld ! 
Mondom, ezért örültem én a Te kis, s az Emich nagy riricójának. S ne 
véld: hogy »mégis biztos haszonra számít az a könyvkiadó, ki ilyet 
vállal«. Oly jóféle ember, mint E. (bármit beszélnek róla mások) így 
gondolkodik: ily vállalat becsületet hoz, más vállalatok hadd fedezzék 
a költségét. lm: a Récsi Görög Irodalomtörténetét folytatja (3 nagy 
kötet lesz), bár belőle tán 50 p. költ el. (Értem az I. kötetből). Privát 
ember nem vállalhat ilynemű nagy munkát, melynek 20 év kell; könyv
kiadó igy gondolkodik: évenként csak cseppen ilyekbol is, s ha Cicerót 
a fiam fogja is árulni, végűi csak még sem lesz positiv károm, bár hasz
nom lesz = 0. Mert a mely munka magát 2 esztendő alatt ki nem 
fizette, haszon abból aligha van, kivéve ha valami nagyon szükséges, 
kapós, s nagy kiadás, péld. egy szótár. 

No de elég. A tapasztalás szava ilyekben szomorú; s egész jutal
mad végűi is — a maradandó név és érdem, s szerencse, hogy Te úgy 
szereted s szeretheted munkádat, hogy egy-két száz frt. Neked ama 
jutalommal fel nem ér. Szívedben pedig bár ne maradna irányomban 
semmi neheztelés. Amit Te velem tettél, nem hiúságomnak, hanem kedé
lyemnek esett s esik jól. Ily ember szeretete engem kárpótol sok keserű
ségért, melyet ki nem fejezek, hanem csak keblembe rejtek. 

Julius Caesar vignettje a III. kötethez gyönyörű. Viscontiból van 
az is; a Te könyvedben lévő (Held u. Corvin) ocsmány. Reménylem a 
többihez is találok jó és szép eredetieket. 

Éjfél múlt, jó éjtszakát. 

Tiszteld kedves nődet. 

Isten Veled hű barátod 
T. 
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VI. 
Pest, decz. 16. 863. 

Édes barátom ! 

E percben vettem dicső leveledet. Amint c passusra jöttem : »Halld 
csak: készen vagyok az egészszel« — a könny csordult ki szememből! 
Ne itélj meg, a vénség nem bírta eltompítani érzékenységemet a nagy, 
a szép, a felséges, a nemesnek irányában. 

A Te erődről mondhatni: ereseit eundo! S én ez tudtam. 
Tudom én, mit kelljen nekem Emichchcl beszélnem. Mindenesetre 

ami hozzám illik. 
Többet, édes bar. most nem tudok írni. Nyomorult beteg vagyok. 

Vasárnap óta fekszem zselycszékemben, ágyban nem tudok, oly idegfáj
dalmaim vannak egész bal lábamban, melyek majd minden mozgását a 
test többi részének is gátolják. S valóban e sorokat mártíri kínok közt 
írom. De akartam hogy tudd, hogy el vagyok ragadtatva — nem, elér
zékenyülve a Te — s Általad az én — szerencsém által. Mély tiszte
lettel ölel hű — szegény beteg barátod T. 

VII. 
Bpest sept. 6 '73. 

Édes kedves jó öregem ! 

A te gyönyörű, igazán poetai humoros vénád ébresztett fel ma 
egy órára azon lethargiából, melybe sülyesztve tart — mióta a világ 
városából haza tértem — a — a hivatal. Készülök lelépni állásaim egyi
kéről, s hogy díszszel tehessem ezt, sok mindenféléről kell gondoskodnom, 
nehogy utánam »hátralékok« (kutya rossz a szó is, a jelentése is) 
maradjanak. Beamter vagyok egy fertály év óta, és egyéb semmi; s ennek 
tulajdonítsd azt is, hogy sem kedves leveledre — az utolsóra — sem 
szintoly csodálatos munkádról nem írtam még; a miért bocsáss meg, 
kedves drága jó Gáborom úgy, mint már nem egyszer bocsátottál meg 
hasonló esetben. Van talán ebben még valaminek része: tán némi »lustaság« 

- én vénségemnek szeretném tulajdonítani, hogy oly nehezen tudok 
valamihez fogni —- még ha csak egy kis levél is! Hja! ha nekem az az 
elevenségem, az a pezsgő erőm és tüzem volna még, melylyel Téged 
áldottak meg, sokkal tiszteletesb korodban is, az Istenek !! Igen is, édes 
barátom, Nálad mintha a korral nőne az erő, hathatósban fakasztaná elé 
mind azon gazdagságot, mely hosszú élet, tapasztalás, elmélkedés és cse
lekvés folytán lelkedben gyűlt! Ne haragudjál Sándor [valószínűleg Bertha 
Sándor] barátunkra, hogy amit vele bizadahnasan, titokban, szégyenlősen 
mint egy tiszta leány, közöltél, mással is láttatta! Mással ? Nem, én 
nem vagyok más, mi egyek vagyunk, s bizonyosan közölted volna velem 
is, ha hallgatásom nem bánt. De újra ! bocsáss meg tisztelt jó barátom ! 
Megjő, s tán nem sokára, ha isten éltet, az a jó időm, hogy ismét tehes-
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sek valamit, s akkor kedv és erő nyerése végett — ki él a kihez ismét 
folyamodhatnám — ha Hozzád nem. 

Valeriusodról csak azt mondhatom, hogy a magyar (azaz magyarrá 
lenni kivánó) Virgil irigyel Téged tőle. Amit Te Valeriussal adtál gyönyörű 
költői dictiód által, azt a magyar Virgilek még mind nélkülözik; s én 
még most is oda térek vissza, hogy legyen ez az Argaun. Reád nézve 
azon lépcső, melyen felhágandsz Virgilhez! Ezt dicsőítsd meg költésze
tünkben, s általa Magadat hervadhatatlanul. Ez vár Reád. A Te hűséged, 
könnyűséged (de mely a Kazinczy ismeretes könnyűsége lesz: »Úgy kell 
ami nehéz, ha nem érzeti vélem, hogy az volt. S a könnyű, ha simult 
sok faragásra leve«), költőiséged, kecsed praedestináltak magyar Virgil
másolónak. S mert már eszembe jutott Kazinczy, azért add reá Magadat, 
mert »íz, csin, tűz vagyon a versben, ha mesteri mű« : pedig ilyen a 
Tied ! s ily Virgilünk nincs, ilyen kell nekünk, s ilyen nem lesz többé, 
ha — Általad nem. Ez méltó feladás Hozzád, ezért esd Hozzád költé
szetünk. 

De hisz másról beszélek, mint a miről akartam. Az a két »köstlich« 
(nem tudom magyarul kifejezni) epistola. Barátom ! az a szeretetre méltó, 
kedves, meleg humor! az a könnyűség a játékban és csin a kifejezésben! 
Ha te vagy tizenkettőt adnál, hogy lenne belőle egy »Epistolák könyve« : 
mily positiót tenne az költészetünkben! 

De elég! a világ legszárazabb foglalatossága — »Jelentések« szer
kesztése — hív, mint minden áldott nap. Éhez még az a boszűság, hogy 
Holzhausentől egy hónap óta várok valamit, hiába, mi megmutassa hogy, 
ha levelet nem intéztem is Hozzád már vagy fél év óta, de gondoltam 
Mád, nem feledkeztem meg az én legkedvesebb öregemről, kinek, míg 
élek, vagyok 

szerető tisztelő híve T F. 
Ha a cholera előtt respectusod van, bizony jőj Pestre abból a 

cholerás aradi fészekből. Én azt mondom most is — Nápoly és Róma 
után — csak Fest a város, még pedig egészséges is. Csak egy pár ménesi 
butelliát hozz fel Magaddal. 

VIII. 
Budapest sept. 15. 1873. 

Kedves jó barátom ! 

A tegnapi posta megvitte Neked Munkáim VII. kötetének címívét 
(correct.), melyre az istentelen Holzhausen egy hónapig várakoztatott. 
Engedd meg kérlek, hogy annak Ajánlása által egy régi adósságomat 
irányodban lerójam. Jubiláris ajándék akart lenni, azért hagytam 1874-re; 
és tegnap — szerencsémre még jókor — jutott eszembe, hogy első 
elmefajzatod nem Hafiz, hanem az általam is birt Napoleon Élete —, 
nyomban pedig utána hogy nem is ez, hanem Tóth Ferenchez intézett 
1817-ki versezeted volt; s így nem követtem el incorrectiót, de csakugyan 
el van rontva örömem ; hogy megszűnt jubiláris ajándék lenni. Adja isten, 
hogy valamivel becsesebbel ülhessem meg másfél arany ünnepedet, mely 
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1892-ben lesz: Ugy-e derék dolog volna (NB. mindkettőnk részére?) s 
nem is képtelen, mert hát ha Fontenelle százkét évig élhetett [csak egy 
hónap híján 100 évet élt. K.], miért ne egy pár magyar tudós is? 

12-iki kedves leveled bensőleg megörvendeztetett; de egy óhajtá
somat még is teljesítetlen hagyta. Csak nem akarod koszorúdhoz a Virgilét 
hozzáfűzni ? Mi az Neked, egy két évi munka ? Nem az évek száma dönt 
ily elhatározásoknál, hanem az erő; s hol az alany oly életbölcs mint a 
milyet Zs.-hoz írt epistolád rajzol (be irigylem tőle!), ott nyugodt bátor
sággal foghatni ily nagy munkához is. A közönség és társaid hidegségével 
nem mentegetőzhetel, s a kritika is, bizonyos műveknél, hallgat, de csak 
mert (fájdalom !) nem tud hozzá. 

A mi jó, s általam nagyon tisztelt, Somogyinknál pedig, hogy 
hallgat, annak ugyan örvendj ! Nem is szólanék egy szót se, ha nem 
provocálnál. Kedves barátom Gábor, ily jelenetek felett kegyesség hallgatni. 
Macpherson fabricált nem csak egy angol, hanem egy gáel Ossiánt is; 
nyolczvan év kellett míg a csalárdságot felfedezték : az ír akadémiának 
s a kifejlett gáel nyelvészetnek sikerűit végre. Wagenfeld egy német, 
s aztán egy görög Sanchuniatont fabricált: az archaeologia s a görög 
nyelvészet rá bizonyított: mind a két ügyben a kritika remekelt. A mi 
jó barátunknak az nem sikerült: míg az ő koholmánya felett nevetnek 
vagy boszankodnak, a magyar nyelvtörténeti kritikának vajmi könnyűvé 
tétetik a nagyon »plump« gyártást kimutatni! s örüljünk, hogy eddig 
hallgattak. Én — kire tán leginkább tartoznék a dolog — meglapulok, 
mintha a világon sem volnék, csak hogy ne kérdezzen senki, mert 
szeretetből nem akarok csak privatim sem szólni. Sokkal esetlenebb 
gyártás mint az I. Endre-kori Jerneyféle ima, mint a Literáti-féle »Mohácsi 
vész«, s a Bátori-féle okmányok, melyek valódisága felől hivatalosan 
kellett nyilatkoznom. Ha Neked a tartalom, a poesis tetszik, jó : de hisz 
az interpolált dolog is lehet szép. Édes barátom ! a magyar nyelv, 
a magyar kifejezés, a magyar verselés, soha, de soha, sem volt ilyen! 
s azt a tömérdek ügyetlenül gyártott magyar szót soha magyar ember 
nem hallotta. De azért Macpherson és Wagenfeld, és Somogyi derék 
és becsületes emberek ; s ha egy-egy fixa ideának vagy dicskórnak fanatikusai 
voltak is, ha a miénknek gyengeségén mosolygunk is, lehet őt becsülnünk, 
de — az istenért! ne szólj neki; sub rosa van mondva minden, mit, 
mint eddig, elhallgattam volna, ha nem provocálsz. S ezzel elég! Ne 
kívánjunk kritikát. Nálunk a socialis téren is komolyabban vehetnék, mint 
az ily aberratiót kell, s kellemetlen lehetne a kedves öreg úrra nézve. 

Ölellek, kedves barátom, ha megengeded, én is téged feleségeddel 
egyetemben, mint te, kinek szellenibeni ölelését feleségem nem büszkeség 
nélkül viszonozza ! Tehát Virgil for ever! Hű tisztelőd 

TF. 

Istenem! néha a kezem úgy reszket, hogy nagy nehezen tudom 
elolvasni a magam írását is. Hát Te, Kaligraph, hogyan fogod tudni Te ? 
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IX. 
Budapest, sept. 19. 1873. 

Kedves barátom! 

Ma vettem szives leveledet; s mert Bécsbe készülök a Világtárlatra, 
rögtön felelek, nehogy válaszom valahogy elmaradjon. 

En is végtelenül vagyok genirozva a S. dolgában. Tisztelem, szeretem 
őt; s rettenetes rosszul esik, hogy nem csak nem tehetek neki hozzám 
való bizodalmáért szívességet, de hogy még személyes találkozásaink 
alkalmával is hallgatnom kell. Más volna, édes Gáborom, ha ő a »csalatott« 
volna, de ő az, ki a pia fraust elköveti! és pedig ily ügyetlenül! Midőn 
Hanka a »Königinhófi kéziratot« csinálta : annyi ismeretével a régi cseh 
költészetnek és nyelvnek gyártotta ama gyönyörű költeményeket, s annyi 
költészettel, hogy az egész Európában sensatiót csinált, fordíttatott minden 
nyelvekre (én 1829. ismertettem meg a Tud. Gy.), és 30 év kellett, míg 
a cseh történeti nyelvtan kifejlodtével azon költemények valódiságát meg 
merhették támadni. De itt, édes barátom, oly esetlen gyártmány fekszik 
előttünk, hogy a ki olvasta, és csak az »Emlékezzenk«-et, mely a XIV. 
század végéről, a Szabács Ostromát, mely Mátyás korából való, vagy 
az én Katalin legendámat, szinte e korból, olvasta vagy ezekbe csak 
bele tekintett is, rögtön rá mondja, hogy a magyarnak soha ily nyelve, 
ily költészete, ily verselése nem volt. Nem méltó feladása a kritikának! 
De neki sem akarok fájdalmat okozni. Pár éve, hogy egyszer estve nálam 
volt és hozott valami régi (azaz mesterségesen réginek imitált) irásdara-
bokat, mint a múlt század elején összeírt régi hegedős-énekeket. Én 
rettenetesen kaptam rajtok, engedelmet kérve, hogy hadd tanulmányozzam 
és akadémiai előadás tárgyává tegyem. Megengedte. Itt hagyta. Apró rossz 
irás volt, megküzdöttem vele, s elborzadtam a falsumon. Mit csináljak ? 
Megmondom neki; mert őt tartottam a megcsalatottnak ; s jő, s elmondom ; 
ő nem szólt egy szót sem ; vitte; többé nem szólt; s úgy hiszem csak 
azért ajándékoz meg kiadványaival, hogy lefegyverezzen. Nem is vinne 
rá a lelkem, hogy nyilatkozzam. Inkább részvétlennek tartson, mint ez 
»újabb« művei felett kételkedőnek. Mert ha nem ő csinálná, akkor 
azt mondaná: »Ugyan mondja meg, mit tart ezekről ? Mert ha gyanúsak, 
s ön meggyőz felőle, nem teszem közzé.« — így vagyok a 24 hanggal 
is. Kedves barátom, a Hangtan mai nap tudomány, melynek számtalan, 
külön eredetű nyelvcsaládok vizsgálata alapján, elvei vannak. Az amateur 
mehet valamire ott, hol az emberi elme teremt; de a tudományt nem 
lehet feltalálni, az leszen, s ki a magyar nyelv hangjairól akar értekezni, 
annak az emberi beszéd hangjainak törvényességéről kell tudományának 
azaz alapelvcinek lenni. A tudomány professió mint a csizmadiaság; 
ha még oly szép csizmaalak áll képzelmében előtte, soha sem fog ily 
csizmát kiszabni, megvarrni azaz: elébb inas, aztán legény, aztán kiszabó 
legyen — az az mindazt tudja, mit a becsületes csizmadiamesternek 
tanulnia kellett szép rendesen, míg egy szép és jó csizmát elő tudott 
állítani! Alap nélkül hiába, nem lesz szilárd felülépítkezés; azaz tudó-
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manyosan kiképzett nyelvész legyen, ki ily tárgyról írni akar. Van, 
édes barátom, elég agyonhallgatás nálunk; de hidd el, épen a nyelvészet 
terén rohadt vagy éretlen gyümölcs az, a mit nyelvészeink gyomra 
be nem vesz. 

Jaj de bánom, hogy e tiszteletre méltó úr dilettantismusa oly 
kényelmetlen helyzetbe hoz. Ha kénytelen volnál előtte szólni rólam, csak 
annyit mondj, hogy úgy hiszem : mystificálták őt. 

Azt a levelet, a Toldy Józsefét, visszaküldöm holnap; nagyobb 
levélboritékaim történetesen elfogytak, s ebbe az nem fér. 

Tehát oct. elején visszajővén, itt foglak ölelni. Mint örvendek ennek ! 
Addig is Isten Veled ! és Virgil for ever! *) 

Hű tisztelöd Toldy F. 

*) Pedig még egy cicerói vegyes kötettel is tartozol. Ne maradjon 
az I. kötet árván. Ezt méltó büszkeséged nem engedheti. 

X. 
Budapest, nov. 8 7'Á. 

Kedves jó barátom ! 
Vedd kegyesen e kötetkét azon mély tiszteletem és hálás szeretetem 

gyenge jeléül, melylyel érdemid, magas jellemed iránt, s nekem oly drága 
és megtisztelő barátságodért viseltetem. 

Tartson meg az ég még sokáig a Hazának, kedves Tieidnek és nekem, 
ki soha sem szűnöm meg hajlandóságodat életem legbecsesb nyereményei 
közé számlálni. 

Have, Vir optime, et fave! Toldy F. 

Jegyzet: [E levél boritékán Fábián kezeirásával a következőket 
találom feljegyezve : »Toldy Ferenctől mikor Munkáinak egy nekem ajált 
kötetét megküldötte. dcl. nov. 8. 873.« K.) 

XI. 
Budapest, márt. 9/74. 

Kedves barátom ! 

István fiam az akad. megbízásából Mommsennek Római Történetét 
fordítja. Az I. kötet utolsó fejezete van nála most munkában, mely 
az irodalomról értekezik. Eléfordulnak itt-ott ó4atin költőkből egyes hexam. 
versek német fordítással, eléfordulnak vígjátéki kis helyek senariusokban, 
szinte fordítva. Hozzám folyamodott hogy, ha tudtomra egy és más ezek 
közül megvolna magyarul (persze versekben szinte) utasítanám. Igen, 
de csak homéri helyeket adhattam neki Szabó stvánból. Eszembe jutott, 
hogy Rajtad kívül jelenleg nincs már senki, ki erre képes volna. O nem 
mer Hozzád folyamodni. Mondtam, írok Neked én. Ellenzetté, s végre 
abban nyugodott meg, hogy nem küldöm a helyeket, míg nem adod erre 
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engedelmedet. Hozzá tette, hogy szeretne Veled osztozni a díjban is, én 
pedig azt egyenesen ajánlom. Lesz pedig az egész tán száz vers. 

Méltóztassál értesíteni, szabad-e a helyeket megküldeni megtekintés 
végett. Hogy mindazok alatt, melyekre vállalkozni méltóztatnál, neved 
ott lesz, magától értetik. Mit így nem adhat (t. i. versben), prózában adná. 

De szabad-e ezt ma ? 
Boldogíts bennünket válaszoddal. 

Ölel tisztelő barátod Toldy F. 

XII. 
Budapest, jul. 23/74. éjjel. 

Kedves öregem ! 

Hálával vettem a remek fordításokat, köszönettel az íveket, mind
kettőt fiam nevében is. 

Szabad-c szemtelenkednünk ? Épen most veszem István levelét, 
melyben aggódva tudakozódik az ívek után (t. i. keresztezték magokat 
az ő levele s az én keresztkötésem), fel van tartózkodva munkájában. 
S már is újra kéri a — III. kötet I. részét, és sürgősen kér, küldenem 
rögtön utána Korytnicara, a hova 25-kén megyén át. Tátra-Füreden nagyon 
fázik, s munka után nincs mivel (v. kivel ?) elűzni unalmát. 

Ne neheztelj hanem szeress, úgy mint én ! Toldy. 

Budapest, aug. 15/74. 
Édes kedves drága aranyos szelíd jóságos öregem, barátom ! 

Felejtsd el hibámat, sőt vétkemet, de sőt bűnömet, s nem kevésbbé 
— quod adhuc plus — hálátlanságomat, s rossz, csúnya, rost természetem 
okozta hanyagságomat! s amnestiálj érte, s végy be ismét kegyedbe, 
jóságodba, barátságodba, szeretetedbe! Mert ámbár mondhatnám, hogy 
mikor valami §-t csinálok, s hozzá olvasok, keresgélek, hasonlítok, 
combinálok, componálok, s mit tudom mi mindenféle haszontalanságot 
viszek véghez, úgy hogy nappal éjjel fő bele a fejem — hogy, mondom, 
akkor minden újságot olvasatlanul hagyok, minden levelet válasz nélkül 
leteszek (hogy majd este, majd holnap, majd holnapután majd írok) 
nehogy becses filumom valahogy elszakadjon; — mégis elismerem, hogy 
mikor Te értünk dolgozol, fáradsz, töröd magadat, s boldogítasz munkáddal, 
s én még csak meg sem mukkanok, mintha Neked az kutyakötelességed 
volna, pedig dehogy az, sőt a legnagyobb gratia, ingyenkegy, nagylelkű
ség, sőt irgalom . . . Tehát nem védem, nem szépítem, nem mentegetem 
magamat, hanem térden állva, megölelve, nemes szivedet rejtő meleg 
kebleden csüggve kérlek, kényszerítlek, esdek és könyörgök, valamint 
esedezve esdeklek: bocsáss meg, s tudd, hogy minden megérkezett, hogy 
el voltunk ragadtatva, hogy minden helyén is van már, s hogy a 
Korytnicáról Budapesten át Gasteinba menőleg itt átsurranó Pista legalá
zatosabb köszönete megírásával bízván meg, csak rajtam múlt ez el. 

Irodalomtörténeti Közlemények, 16 
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Midőn tehát én most a legmélyebb tisztelettel, a legalázatosabb 
hódolattal s a leghőbb szeretettel a vén Bankit ide csatlom, — kedves 
nődnek is kezet csókolva és interventióját kérve — vagyok, maradok, sőt 
emoriálok, rossz, rost, már semmire sem jó, de őszinte szerető híved 

TF. 
XIV. 

Bpest, dec. 31. 1875. (így!) 
Kedves jó öregem! 

Éjfél van, de még a mai kelet alatt kívántam Eledbe lépni, hogy 
— ne mondjam el mit úgy is tudsz, hogy csak úgy tisztellek és szeretlek 
a reánk (derülő vagy boruló, nem tudom) új évben, mint mindenha. De 
bocsánatot akarok kérni Tőled hosszas hallgatásomért, mely sok dolgom 
mellett öregségemnek is jele. Te neked egy X-xel többed van, s isten 
több elevenséggel áldott meg mint magamat, kinek sokszor nagy elhatá
rozásába kerül a tollat kezébe venni, mikor épen nem kénytelen s 
halaszthatja. Az évfordulat azonban nem engedte a jövőre halasztanom. 

Köszönetemet is fogadd ez alkalommal azon becses ajándékért (a Juve-
nál IX.-ért) melylyel megörvendeztettél, egyszersmind gyöngéden megbüntet
vén — nem egyenesen hozzám küldve azt. 

Üt a végzetes óra — Ölellek; s kérlek add át szerencsekívánataimat 
mélyen tisztelt nődnek is, s légy ezentúl is, ha érdemetlenűl is szerető 
barátja hű tisztelő barátodnak TF. 

Látd mint reszket a kezem ! Mi lesz belőlem, ha az írás még testi 
kínnal is járand ?! Te mily szépen írsz még most is! 

* * # 

E levél borítékára Fábián ezt írta: »Toldy Ferencz legutolsó levele 
hozzám.« Toldyra, mintha előre sejtette volna, ez év csakugyan »boruló« 
volt és Fábián ő benne és a hét hónapra rá őt a sírba követő Székács 
Józsefben (meghalt 1876. július 29-én) lelke két legjobb barátját vesztette 
el. Ezek halála felett való fájdalmának egy 119 distichonból álló »Elégia 
Székács József temetésekor, az 0 és Toldy Ferencz emlékezetére« című 
költeményben adott kifejezést. 

Ez elégia kéziratára Fábián utólag ráírta Édes Albertnek e költe
ményre írt két distichonját, melyek már tárgyuknál fogva is megérdemlik, 
hogy nyilvánosságra jussanak s legjobbnak tartom őket e levelek kíséretében 
közölni. A két distichon következőleg hangzik: 

»Elsiratád búsan, kebled két lelki barátját, 
Bánatod a lanton szívkeserítve jajong. 

A jelesek hunytán Gábor siránkozik. Angyal ! 
Mit búsongsz? ha az ég angyalokat szaporít.« 

Közli: Kara Győző. 




