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most is oily örömei fűződünk társaságunknak 52-ét éven át feltűnt tag
jainak szép koszorújába 's el rebegjük a' béke és nyugalmat az elhuny
takra, az áldást 's szerencsét az élőkre. 

'S milly magasztos önérzet, milly tett vágy dagasztja ekkor keb
lünket, M. T. Halig! mert mi szép, mi buzdító e' koszorú. Ott áll az 
agg Nestor, a' haza és nemzet szolgálatában borostyánokat kiküzdött 
ősz bajnok, ott az élet delében vitézül harczoló hős; itt a' világ 's haza 
küszöbén álló tett vágytól lángoló leventék. 

És áll most is az intézet, mellynek feladata észt mivelni 's szivet 
nemesíteni, s mi ennek tagjai örömtelt kebellel üdvözlünk itt benneteket 
M. T. Halig! Hová kegyes birákként sereglettetek össze, meg itélendők, 
mint fejtők meg a feladatot. Vegyétek néhány hónapi faradalmaink 
gyümölcsét kegyesen, 's ha elő adandó munkáinkból, egyébb nem tűnik 
is ki, mint buzgó igyekezet 's lángoló honszerelem, meg vagyunk győ
ződve, hogy e' pár órai figyelem mit nekünk szentelni méltóztattok, 
hazafiúi kebletekben, meg lessz jutalmazva !! 

Packh Albert 
Igló—Szepes 

DE. RUHMANN JENŐ. 

PÁKH ALBERT LEVELEI TOMPA MIHÁLYHOZ. 

Pest febr. 3-án 1853 
Édes Miskám ! 

Vettem három sorból álló leveledet. Véghetetlenül restelem azt, 
mert a' megbántódás hangja szól belőle, mit más, politikusabb capacitás, 
talán észre sem vett volna. 

Röviden: A' Naplóra nézve még annak idejében kiadtam a' ren
delést — a' mennyire t. i. nekem itt rendelkeznem lehet. Megígérték; 
hittem. Jött első kérdő leveled. Oda mentem 's ugy találtam, hogy nem 
tették meg, a' mit Ígértek volt; 's beszéltek holmi múlt viszonyokról, 
miket én nem értettem 's érteni nem is akartam. Ismered azon embereket, 
kikkel hogy engem a' sors nem egészen kedvem szerint áldott meg, sőt 
hogy plane directe megvert velők, azt most egy hónap leforgása után 
eléggé keservesen tudom. De kénytelenek valának ugy tenni, mint én 
ohajtám 's a' lehető legkomolyabb ígéretekkel tértem haza. 'S most 
ismét egy korholó levél! Ez úttal azonban Miska pajtás, ártatlanoknak 
találtam őket. Meggyőződtem róla, hogy a' Napló rendesen elküldetik 
számodra, 's a' hiba másutt rejlik. Azt mondják, nézetnél utána a' 
Miskolczi postán. 

Ne sajnáld tehát e' kis fáradságot, mert az mind az én, mind a' 
te megnyugtatásodra szolgál — engem azon kívül még boldoggá is 
tenne. Ha pedig ott sem látnál sikert, még csak ezért az egy árva 
szóért kérlek, hogy: »Nincs!« s én — Acheronta movebo! 
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Sok nyomorúságon mentem keresztül ezen az egy hónapon. Ki 
testileg már régen nyomorék valék, most lelkileg is csaknem meg vagyok 
törve. Gyönyörű dolgokat mesélhetnék, ha itt volnál. Kín az életünk. 
De ugy látszik, lassanként csak boldogulunk valahogy. Az első négy 
hét alatt még is csak felvittük 300 előfizetőre, mennyi másoknak leg
virágzóbb szakukban sem volt. Jókainak 700 van. Egy félév múlva — 
ha addig élünk — nekünk is lehet annyi. Mindennünnen legalább a' 
legbiztatóbb felszólításokat kapjuk. Oh csak az az én lábam! 

Tőled minden postanapon epedve várok valamit, 's Gyulai Palkó 
már meg nem állhatta, hogy múltkor a' »Nyilt posta« ba ís bele ne 
tegyen. Ne haragudj érte. — Vers és novella annyi a' kezemben, mint 
a' polyva, 's ollyan is mint a' polyva. Ha ti nem szóltok, hogyan tartsuk 
meg azt a' mi nemesebb irányunkat — melyről hálistennek, már kez
denek itt ott beszélgetni. Sőt reménylem, maholnap itt ott nekünk 
is esnek. 

Megbocsáss, hogy eddig pénzt nem küldtem. Sok én tőlem nem 
telik, de a' mi telik, ezer örömmel. Számot vetve tárczámmal, azt hatá
roztam, hogy minden két versedért fizetek te néked 15 pftot Hogy az 
elsőnek diját már eddig meg nem küldém, oka 

lör mert mindig a' másodikra vártam; 
2<>r mert az első hónap kikoppasztott mindenemből, ezer sáska 

várván reá, desperatus éhenhalási jelenetek között 
3 o r mert azt is hallottam, hogy minden csűröd tele van. És végre 
4 e r Emich! — Ebből elég ennyi. 
Kérlek most, ne törődj mind evvel, hanem irj és küldj. — A' lapról 

nem szólsz semmit, pedig ki telnék tőled egy pár okos szó. Azt sem 
irod, fiad van-e, vagy lyányod. 'S én hogyan gratuláljak? — Jókaival 
volt egy kis összekocczanásunk, de az már elmúlt, 's reménylem, elő 
sem kerül többé — legalább én, mint eddig, ugy ezután sem keresem. — 
Mai számunkat lefoglalták, de appellata utján sértetlenül kieresztették. 
A •»borítékra valói két levél volt a' lapis offensionis. Notabene az az 
én válaszom, melly kissé ügyetlenül esett ki, nem egyéb egy kis tacticus 
operational. Követelem hogy igy fogd fel. Most pedig isten áldjon meg! 

barátod P. Albert. 

Pest febr. 17. 854 
Kedves Miskám, 

Az »Ujabbkori Ismeretek Tárában«, mellyet legalább hiréből 
fogsz ismerni, e' napokban a' T. betűre kerül a' sor. Kérlek annálfogva, 
hogy mihelyt szerit ejtheted, küld el számomra életirasi adataidat. Nem 
szükség formába öntened, csupán a' szokott modorban életed fő momen
tumait, fejlődésed procéssussát, müveid complet jegyzékét 's egyéb netaláni 
szempontokat 's eszméket miket különösen szeretnél kimondatni, intézd 
ide hozzám, a' Wallhalla pitvarába. Vétek volna el nem foglalnod azt 
a vakablakot abban* a' pantheonban, mellyet én építgetek, küzdve 



106 ADATTÁR 

kínnal, fáradsággal, ezer akadálylyal. Még pedig, ha lehet, tüstént. 
Reménylem, az ekklézsia enged egy kis szabad időt. 

Különben nekem még egy pár szóm volna hozzád a' régi »Szép
irodalmi« időkbői. Köszöneteket kellene rebegnem 's bocsánatokat esde
kelnem. Várom azonban az alkalmat, hogy viva voce tárjam ki előtted 
•egész szépirodalmi keblemet, melly még most is olly tehetetlen és 
nyomorék, mint volt akkor, midőn bucsut kelle vennem a' kapufától. 
Velem a' sors rendelkezik, az parancsol, ütődöm, hányódom, vetődöm; 
akár jó, akár rósz, a' mit itt ott véghez viszek, nem tehetek róla. 
Szabad akaratom egy köröm feketényi 's azért nem is eshetem beszá
mítás alá. Délig fekszem, délután bekocsizok a' hivatalba, a' casinoi 
könyvtárba, kenyeret keresni. Ez az én életem még mindig. 

'S 3—4 nap óta még is újra felelős szerkesztő vagyok — de 
ez úttal, reménylem, kevesebb törődéssel fog járni a' dolog részemről. 
Különben e' tárgyról bővebben értesitend Jókay, O a' főmunkatársa 
annak a' »Vasárnapi Újság« czimü néplapnak, mellyre az én ártatlan 
nevemmel kaptunk e' napokban concessiot 's melly martiusban kezdi 
meg életét, hallatlan olcsósággal stb. stb. Majd én csak ugy távolról 
gyönyörködöm benne, mig annyira talpon leszek, hogy én is kiléphessek. 

Különben megöl a nyomorúság maholnap valamennyünket szőröstől 
bőröstől. Hanem azért hiszem és vallom, hogy te is ott lészesz, a' hol 
mi állandunk. Nem gondolod te is, hogy czudarul alakulnak azok az 
irodalmi viszonyok és irói cotteriák ? Némi részben örvendek, hogy távol 
kell állanom tőlük. Annyi a' kapaszkodó zwergli 's czérnahangu 
castratus, hogy csupa boldogság lehet Hanván az élet. — Hogy vagy ? 
Nőd ? gyermeked ? — Ölellek. 

barátod Pákh Albert. 

Kívül: Tisztelendő Tompa Mihály urnák ref. lelkésznek 
Miskolcz. Hanva. 

Pest okt. 20. 1860 
Édes Miskám! 

E perczben veszem ezen levelet a benne levő melléklettel együtt. 
Elküldöm neked mindenestől — reménylvén, hogy ezáltal épen nem 
követek el indiscretiot, sőt a dolog bővebb megértésére és méltánylására 
szükséges dokumentumot szolgáltatok kezedhez. 

Különben meg vagyunk s holnapra tátott szájjal várjuk a nagy 
dolgokat Bécsből. Épen most kaptam egy meghívást holnap (vasárnap) 
d. e. 10 órára lovag Benedekhez Budára — ott lesz valamennyi szer
kesztő, hogy meghallja az igéket, melyekre ti majd néhány nap múlva 
fogtok sorba ájuldozni. 

Mikor küldesz már nekem is valamit ? És a mi legfőbb — 
mennyit használt az a Marienbadi ? — hogy van a szemed ? 

Isten áldjon meg! alkotmányos barátod 

Pákh Albert. 
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Tisztelt barátom! 

Remegve veszem kezembe a tollat, félek, hogy Ön már rég meg
sajnálta irántami jóságát, mert mindig találok uj kérést, melylyel alkal
matlankodom ! Valahányszor kérek valamit Öntől mindig felfogadom 
magamban: ez lesz az utósó baj, mit okozok Önnek, — és ime kifogy-
hatlan vagyok vele, mint maga az élet. Most az egyszer pedig az volna 
az én alázatos kérelmem, hogy az ide mellékelt 15 forintot az én 
nevemben Tompának elküldeni szíveskednék, csak egy-két szó kíséretében, 
a melyekben kiment engem, de higyje el barátom, én félek Tompának 
csak ennyit küldeni, és azért vagyok olyan gyáva és kérem Önt e 
nagy szívességre. — Annyi pénzt adtam ki e napokban kéziratokra, 
hogy szinte félek, miből tartom el később a lapot! — 

Igaz, volt-e Önnek már baja az olyan írókkal, a kik oroszlánokká 
lettek, ha közléseiket megrövidítve adta? Egy-két ilyen vidéki oroszlán 
akarja széttépni szivemet, de megvallom, olyan blazírt vagyok e tekin
tetben, hogy — nem bánom. 

Gyulai nem volt nálam, pedig boldoggá tehetne egy czikk által! 
Kimegy-e holnap a búcsúra ? 

Szíves üdvözlettel barátnéja 
Pest Oct. 20 d i k á n 860. Emilia. 

Pest, dec. 16. 1862. 
Édes barátom! 

Bocsáss meg, hogy oly soká hagylak várakozni levelemre. Olyan 
állapotban vagyok, hogy ezer bajom van enmagammal. Elég annyit 
mondanom, hogy 6 hét óta ki nem mozdultam a szobából s a telet 
aligha ide benn nem töltendem — nem járok már a gyepre, behoztam 
az istállózási rendszert! 

Mikor tehát más valaki rám biz valamit, azt nekem csak egy 
harmadik utján lehet — így ugy — teljesítenem. Nem meríthetek magam 
a forrásból. Csak — per mopsz! 

Térjünk a dologra. 
A mi »Virágregéidet« illeti, azokra H.-nak régen fáj a foga, nem 

kell őt arra biztatni. Régen tervez már ő afféle finom, képes, virágos 
kiadást, a mihez hasonlók külföldön vannak, s a minők nálunk is szépen 
elkelnének. De hát itt igen erős bökkenők vannak. Az igaz, hogy 
Friebeiss Pista pro hic & nunc nem existál s talán egyhamar fel sem 
támad, — de élnek hitelezői, kik az ő könyveit, kiadásait adósság 
fejében vették át s azokhoz tősgyökeres tulajdonjogot formálnak. 
Heckenast egyidőben tett is lépéseket műved megszerzésére (gondolom 
Pfeíffernél), hanem nagyon erős ellentállásra s túlságos követelésekre 
talált. A meglevő példányokat is, melyek száma pedig még sokkal 
nagyobb, mint te hiszed, mind meg kellett volna venni, — a mi ter
mészetesen csak a te honoráriumodnak nagy kárára történhetett volna. 
Heckenast nézete szerint itt csak a te magad személyes fellépése tehetne 
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valamit, s irányodban azok a könyvárusok bizonyosabban engedékenyebbek, 
szelídebbek is lennének, mint egy versenytársuk irányában, kinek 
czélját sejtik. 

Én ugy tudtam, hogy a »Virágregék« Pfeiffer kezére kerültek s 
nem régen olvasom, hogy Lauffer hirdeti azokat. Ezt a dolgot nem 
értem. Mikép történhetett ez uj átköltözés? 

Ezeknél fogva, édes Miskám, neked kellene valahogy módját 
ejtened, hogy kezedbe kerítsd azt a könyvet s azután add ide, H. azon 
perczben megveszi. Hogy mit kellene tenned ? azt én az én mostani 
járatlanságomban és elvonultságomban még kevésbé tudnám megmon
dani, mint máskor, -— de ha volna valami jó gondolatod, küldd ide, 
én bennem biztosan számíthatsz egy jóravaló segédgondnokra. Tán én 
is kitalálok itt még valamit s azt szintén azonnal közlöm veled. Figye
lemmel kisérem addig itt a dolgok menetét, s alkalmatos időben majd 
kirontok. 

A februárban elkészülendő s elküldendő uj kötetre nézve semmi 
aggodalmaid ne legyenek. Ez a dolog rég tisztában van. A dolog 
pénzbeli oldalát nem ismerem, nem is kérdeztem, de ez iránt, ugy hiszem, 
ti vagytok tisztában. Én csak a tényről biztositlak. 

Végre még ide kellene zárnom egy csomó honoráriumot küldött 
verseidért — mikért az isten áldjon meg. E perczben csupa sietségből 
nem tehetem azt, — nem érvén rá hamarjában megtudni a V. U. 
pénztárnokától, van e még pénz az idei szerk. pénztárban. Nagyon vége 
felé jár az esztendő, s én mindig ugy szoktam gazdálkodni, hogy a 
végén kifogyok. De arról biztositlak, hogy vagy még ez év végnapjaiban 
vagy pedig újév után tüstént küldök vagy 50 ftocskát, vagy a 
mennyi telik. 

Szivemből sajnálom személyes és házi bajaidat. Az enyéimet ne 
is kérdezd — jobb arról nem is szólani. 

Boldog ünnepeket! igaz barátod 
Pákh Albert. 

Édes Miskám! (Kelet nélkül.) 

Miután te nem jösz, hadd menjek én. Itt küldök neked elkésett 
újévi ajándékul — addig is, mig több lesz, — 60 ftocskát. Viseld 
egészséggel, — s ha rá érsz, küldj megint valamit a mi magtárunkba, 
a hol a te búzádnak van legjobb keleté. 

Az volt a hire, hogy feljösz Pestre. Jösz-e, s mikor ? — — 
Ezek után egy pár megbízásom van hozzád Heckenast részéről. 
Verseid uj kötete annyira kész, hogy már a sajtóhatóság vizs

gálatán is keresztülment. Mint tegnap tudtomra esett, két »elhárithatlan 
akadály« van benne. Az egyik »A p—i várban«, ugy a mint van, 
nem maradhat meg. Hiában mondták és mutatták azt meg nekik, hogy 
e vers már megjelent a V. U. ban. Az most nem járja, most más időket 
élünk — s ezt te is el fogod nekik hinni. Az tehát most a kérdés, 
akarsz-e te a költemény tudvalevő utolsó stropháján változtatni, vagy 
mással pótolod e vers helyét ? Én azt tanácslom, inkább hadd el egészen; 
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kár volna elrontani. S egyátalában ne forcirozd a vers megjelenését; 
jobb, ha nem vizsgálják többen és bővebben, mert bizony czudar 
időket élünk. 

A másik fennakadás tárgyát majd a' levél végén mondom el. 
Addig megküldi H., Tegnap még nem tudta pontosan megmondani. 

Ezek iránt tehát nyilatkozzál minél elébb, hadd szabaduljon ki a 
munka. S áldd a Teremtőt, hogy nagyobb szerencsétlenség nem ért a 
mai szomorú világban. 

Egy más mondandóm »Virág regéidéi« illeti. Ezek ügye végre 
napfényre bontakozik s maholnap ismét tökéletes sajátod lehet. Heckenast 
legközelebb megvette az eddigi kiadást Kozmától, a hol eltemetve hevert, 

aratom, még 200 példányt találtak s ezeken tul kell elébb adni, hogy 
veled H. egy uj kiadás íránt alkudozásba ereszkedjék, a mi, ugy hiszem, 
igen hamar meg fog történhetni, főkép ha magad is elősegíted. H. arra 
kér általam, hogy add beleegyezésedet ahhoz, hogy ő e megvett 200 
példánynak uj czimlapot nyomathasson, róla a Friebeiss nevét eltávolítsa, 
helyébe a magáét tegye mint kiadóét s ráírhassa, hogy 3-ik kiadás. 
(Ezután fogna következni az általad és veled külön meghatározandó 
4-ik kiadás.) Mint H. mondja, a Kozmaféle példányok eléggé tisztességes, 
csinos kiállitásuak s az uj ruhát megérdemlik. 

Kérlek tehát hogy e tárgyra nézve is mielőbb válaszolj s mondd 
el, mit gondolsz róla. 

Az isten áldjon meg! barátod 
Pákh Albert. 

U. i. Épen most veszem a nyomdából az ide mellékelt három levelet 
verseid ujabb kötetéből. Vörös krétával meg van rajta jelölve azon 
három hely, mely iránt a rendőrséggel megalkudni nem lehet. Olvasd és 
bámulj ! Most, mikor itt olvastam, ugy tetszik nekem, hogy mind a 
három inkriminált hely — ha máskép nem lehet — talán ki is marad
hatna, anélkül hogy az illető költeményeket egészen el kellene pusztítani. 
Csonkán is megállanának azok dicsőségesen. — Hanem tudni fogod te, 
.mi tévő légy velők. 

A nyomda csak arra kér, hogy minél gyorsabban határozz és 
nyilatkozzál. Az egész kötet ki van szedve s temérdek betűkészlet 
hever benne, melyet mielőbb meg szeretnének szabadítani. Várom ezért 
utasításodat. P. A. 

Pest jut. 28. 863 
Kedves barátom! 

Szólottam a tiszteletpéldányok iránt. A késedelem oka az, mert 
neked bekötött u. n. díszpéldányokat akarnak küldeni, ezeket pedig 
most kötik Lipcsében, a honnan — mint mondják — 5-^6 hét előtt 
nem is várják. Különben azt nem tudták nekem egész bizonyossággal 
megmondani, efféle kötött példányokat szoktál-e te kapni, vagy afféle 
közönséges fűzött (brochirozott) példányokat. Ha netalán ez utóbbiakra 
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volna vágyódásod, akkor szólj — és tüstént elküldik. Ha kötötteket 
vársz, akkor csakugyan várnod kell még egy darabig. 

Tehát mondd meg egy pár szóval: minő példány kell? 
Mikor jösz már Pestre ? Gyere már, az Isten áldjon meg! — Itt 

gyönyörű idő jár. Azok a literatúrai viszonyok napról napra gyönyö
rűbbek lesznek. 

Veszed-e észre azt az idétlen szinház-petitiói henczegést ? Ez egy 
eldisputálhatlan kor- és kórjel — és épen az irodalom fiatalabb nem
zedéke körében — melynek mai nap ily petitionalis ambitiói vannak. 

Hanem gyere ide — hadd morogjuk ki magunkat, a régi idők 
dicsőítésével — laudator temporis acti. 

Legnagyobb szerkesztői sietséggel igaz barátod 

Pákh Albert. 

Pest aug 11. 864 
Kedves Miskám! 

Csak egy pár sort, amúgy kutyafuttában. Hiába lesem az alkal
matos perczet, hogy terjedelmesebb előadásokba bocsátkozhassam. 

A mint neked már urházy-gyuriszerüleg »jeleztem«, Heckenast 
egy pár napra itt volt s most ismét falusi magányába pusztult. Elő
adtam neki a »kegyes elmélkedések és fohászok« dolgát. A legnagyobb 
készséggel belekapott s az »ismert feltételekbe« tüstént beleegyezett. 
De az a baj, hogy ezen »ismert feltételekre« most már sem én, sem ő 
nem emlékezünk egész szabatossággal. S nehogy másokkal confundáljuk 
s hogy teljesen tisztában legyünk a dolog iránt, szükségesnek láttatódik, 
hogy te ezen feltételeket, a mint neked akkor megírtam, most nekem 
újra visszaírd, hogy én ismét H-tal közölhessem. 

Nincs itt más baj, csakhogy egész praecisióval kívánja tudni a 
föltételeket s kötelezettségeit. Fő pontok: a honorarium összege, ennek 
fizetési módja és az uj kiadások iránti egyezkedés. 

Kérlek tehát, hogy nekem ezeket a pontokat mielébb add tudtomra, 
hogy az ügyet méltóságodhoz s rangunkhoz illőleg mielébb végkép 
elintézhessük. 

Akkor azután majd egyébről is. Most nyakamon van a redactio 
Isten áldjon meg ! barátod 

Pákh Albert. 

Pest aug. 29. 864 
(vasárnap) 

Kedves barátom! 
% "'• 

Ma reggel érkezett meg ismét nehany napra Heckenast, falusi 
magányából. Tőle jövök. A mint mondtam, ugy lett. Tökéletesen bele 
egyezik a föltételekbe, melyeket minap általam tudtodra adott. Az 
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»elmélkedések és fohászok«-ért jár neked 500 ft honorárium, a szokásos 
két rátában, elől és hátul. Minden ujabb kiadásért 200 ft. Azon hitben 
vagyunk, hogy a tavaszig elkészülhet a kéziratod. Az ajánlott mutat
ványdarabok be- vagy be nem küldése egészen tőled függ. H. anélkül 
is bizik benned. 

Csak ezt akartam igy röptibe elmondani. Most pedig sietek 
ebédelni. Nálad .tán már a délutáni istenitiszteletre is régen beharan
goztak ! Könnyű neked. De én rám még ott vár a kukoricza. Annál
fogva maradok hűséges hitves társad 

Pákh Albert 

Pest, marcz. 10. 1866. 
Kedves barátom! 

Bocsáss meg, hogy oly soká várakoztatlak. Tudod, nem szeretek 
panaszkodni s a panaszkodó embert se szeretem, de ez egyszer valódi 
kin megállanom. A tavaszi napok közeledése mindig össze vissza zavarja 
gyarló porsátoromat. Hetek óta czudarul érzem magamat, fájdalmaim 
kiállhatatlanok s türelmem újra a tűzpróbát állja. — De elég ebből 
ennyi. Ugy sem fogsz e jajgatásban valami nagy mulatságot találni. 
Csak jajgatsz és panaszkodol te is, s egyszerre majd csak azon veszed 
észre magadat, hogy én lettem a te fullajtárod a paradicsomba! — 
De azért engem ne vigasztalj, én se vigasztallak. Ott is ember lesz 
belőlünk ! 

Térjünk a mulandó földi dolgokra. 
Az óra e perczben még az órásnál van. Múlt héten betértem 

hozzá s akkor azt mondta, hogy annak kutya baja, el lehet már vinni; 
de teljes bizonyosság okáért még ott hagytam, hogy egészen meggyő
ződhessék netaláni hibás voltáról. Notabene: mikor átadtam neki az 
órát, rettenetesen csodálkozott az ellene felhozott vádon. Majd kezébe 
vette s nagyot kiáltott: »Természetesen! ha nincs bezárva! Hisz tele 
van porral és szeméttel!« Ugy volt. Az órán csak a külső köpönyeg 
volt bezárva, de a belső — a melyet te, nem tudom, mi czélból, vagy 
egyszer kifeszegettél, nem volt annak rendje szerint erősen lecsappantva, 
hanem csak ugy tátongott félig zárt állapotban, minélfogva a belső 
müvet holmi felesleges porszemek lepték el, s ezek lettek volna okai a 
rendetlenségnek. Mondjam meg annak a papnak, hogy jól becsukja azt 
a belső ajtót. — Még ma kisántikálok az órás boltjába s holnap postára 
teszem azt a revideált jószágot. Tudósíts majd a revisio eredményéről. 

Ha tudná Heckenast, hogy én neked még mai napig sem irtam, 
holott már két hete, hogy rám bízott egy fontos mondanivalót, talán 
el se hinné. Épen mikor a te múltkori leveledet vettem, szólitott fel 
egy irodalmi szándékának veled közlésére, illetőleg beleegyezésed kiesz-
közlésére. Tudja ő azt, hogy az idők kissé megélénkültek, hogy a 
közönség szeme talán inkább függ most poétáin, mint egy pár évvel 
ezelőtt. Azt a rósz szokását a magyar publikumnak meg talán te is 
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fogod ismerni, hogy egy egy irodalmi vállalatnak első köteteit mohón 
veszi, mig az utolsó kötetekre sokszor igen kevés ember jut. így van 
ez mások munkáival s igy a te verseiddel is, melyeknek első négy 
kötete igen el van terjedve, mig a két utóbbi aránylag kevés kézen 
forog. A tens publikum igen kevéssé gondol arra, hogy meglevő köteteit 
completirozni is kellene. Hanem uj munkát, vagy uj czimii munkát 
szívesen vesz. Annálfogva az volna most czélja H.-nak, Verseid két 
utóbbi (5. 6.) kötetét egy közös czim alatt külön is kiadni s ez által 
ezen kötetek keletét is jobban siettetni. Erre nézve kéri Ő beleegyezésedet. 
Egyúttal kérdi, minő czim alatt lehetne ezt teljesíteni (»Költői beszélyek, 
balladák és vegyes költemények, vagy mi?«) S nem volna-e czélszerü, 
a munka elé a kiadó nevében egy pár sor előszót irni ? Mit gondolsz ? 

Ez volt az, a minek veled közlését épen megigértem H.-nak, 
midőn minapi leveled érkezett s abban a te ujabb ajánlatod a »Hazafiúi 
költemények« dolgában. Tüstént közöltem vele s ő minden habozás 
nélkül, egész készséggel rá állott, remélvén, hogy a honorarium dolgá
ban meg fogtok egyezni stb. stb. Ez iránt tehát tisztában volnánk. 
Reménylem, hogy le is fogod teljesitheteni az ő kívánságát. S igy csak 
minél előbb hozzá kellene fogni a két terv valósításához. Szólj hozzá, 
s mondd meg, mi az én teendőm a dologban. Mindent a legnagyobb 
szívességgel •— »ha sántán is!« 

»Nincs arra idő és pénz most!« mondod te mai leveledben. Ez 
ugyan csak olyan morgadalmas sóhaj tetőled, azonban van valami a 
dologban, s ha a H. irányában igénybe veendő ujabb tiszteletdíjra 
gondolsz, majd ott alkalmazd, ha jónak látod. Különben ne kíméld! 

Arra az ostoba czikkre nem pazarlók több szót. Sajnálom a 
dolgot. De Horváth Lajossal, a ki nagyon jó gyerek, s kivel naponként 
találkozom, sokszor megszidtunk már téged is érte. A dolgot igy fogd 
fel : Egy jámbor ember a legjobb szándékkal jót akar mondani rólad, 
de közbe csupa éretlenségből oly egy pár dolgot kever beszédébe, a mi 
valóságos ostobaság — de azért ez a czikk jó indulatának jó hatását 
épen nem zavarja, sőt ellenkezőleg, a túlnyomó jó beszéd mellett elenyé
szik s a hallgatóban vagy olvasóban csak ama jobb rész hatása, emléke 
marad meg!« —• Kérdezd meg H. Lajost s a többit, mikor a czikket 
legelőször olvastuk, mindnyájan egy szájjal azt mondtuk arra a bizonyos 
helyre: »Ez ostoba beszéd attól a Vadnay gyerektől, de hát különben 
elég becsületes az igyekezett s oly ritka épen napjainkban az ily mele
gebb méltányló szó, hogy — vigye a fene, ha megharagszik is az a 
Miska, adjuk ki! Ugy se az benne a fődolog s Mihálynak tán lesz 
annyi esze, hogy részrehajlatlan, igaz és folt nélküli méltánylást 
eleven korában senkitől ne várjon, annál kevésbé a mai napok újdondász 
seregétől!« 

Ilyenformákat gondolj magadnak Miska, s nekem engedd meg, 
hogy ne feszegessem többé ezt a dolgot. Én restellem legjobban, hogy 
neked oly kellemetlenséget okoztam hitem és vallásom ellenére. 

Mit keressz te megint Bécsben ? Mit Skódázol ? Mit vizsgáltatod 
magadat, mikor neked egyre azt kellene énekelned: 
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»De mit töröm fejemet, Hiszen nem csak engemet! 

Ily szomorún mások is Énekelnek! 

Hadd el azt a Bécset. Igazi tsd ugy a dolgodat, hogy bizonytalan 
időre ide jöhess Pestre, velünk élj, velünk halj, sántán, bénán, nyomo
rultul, de közbe közbe minden but bajt felejtve — az itteni honatyák, 
honanyák, honfiak és honleányok tarka barka társaságában. Ide jer, itt 
éld világodat velünk, mig tökéletesen helyre állasz, a mi csak idő 
kérdése nálad, épen ugy, mint ezt az én állapotomról is hiszem, bár 
20 év óta viselem s bár időközben sokszor Krisztustalan kínszenvedés
nek is beillik. 

A vasúti jegygyei minden perczben szolgálhatok. Csak egyet ints; 
küldöm. Különben tudod tán, hogy az csak a tiszai pályára szól, 
Miskolcztól—Czeglédig. De az is valami. 

Isten áldjon meg! Szólj okosan! barátod P. A. 

Pest mart 21. 866 
Kedves barátom! 

Folytatom a közbejárást. Siettessük végire ezt a dolgot. 
Közöltem nézeteidet az uj kiadásokról H.-tal. Nagyon óhajtja a 

te javadat és boldogságodat (a magáét sem felejtvén el). A legjobb 
szándékokkal van, hogy neked mielőbb kedvező ajánlatokat s meg
lepetéseket tehessen. De azt mondja, még igen nagy a készlete az első 
5, s annál inkább a 6-ik kötetből. (Az 5- és 6-ik kötet feletti okos
kodásod tökéletesen alapos, s kisült, hogy én voltam az, a ki nem 
értettem a dolgot). Különben hát H. ajánlata az utóbbi két kötet unióját 
illetőleg, nem valami uj dolog, nem is valami meglepő ujitás, hanem 
csak folytatása afféle nem tiltott manoeuvrenek, a melyről jóformán se 
neked, se nekem nem volt tudomásunk. Hogy H. ezt az unificatiót már 
eddig is gyakorolta, annak bizonyságául itt küldi neked a fusiát szen
vedett 4 első kötet két kötetes kiadásait, melyek már egy pár év óta 
forognak igy a világban. S ezek mintájára akarta most az 5—6 
kiadását is eszközölni, de — ugy látszik — a czimen megakadt s 
ennek meghatározását most tőled kérné. Nézd meg tehát kérlek ezt a 
dolgot s mondd meg egy pár szóval, az általad ajánlott czimek közül 
melyikben kellene megállapodni ? 

Most csak ennyit. Megérted te ezt a keveset is okosan. Ugy is 
sietnem kell; dél van — megyek ebédelni arra a disznótorra, melyet 
Zichy Antal rendelt meg a kaszinóba a 100 aranyos pályadráma egész
ségére. Alkalmasint lesz ott több ember is — bizonyosan jobb kedvvel, 
gyomorral és lábbal, mint én, a ki ily helyeken már igen alárendelt 
szerepet játszom. Itt kellene neked lenned oh Mihály, ily ünnepélyes 
perczenetekben. — Ott lesz a hóhér is, Gyulai Pál — a ki ezidén az 
együtt pályázó Szigligetieket és Szász Károlyokat kegyetlenül megölte! 
Borzasztó kis ember! 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXII, 8 
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Ugy ! Majd elfeledem a javát! A »Virágregéket« megnézettem. 
Abból a régi kiadásból már csak 20 példánya van H.-nak s e nyáron 
hajlandó volna egy uj kiadásra vállalkozni. Kéri annálfogva általam 
nézeteidet, ajánlatodat, feltételeidet stb. stb. — Szólj tehát! 

S addig is élj boldogul és csendes megelégedéssel. 
igaz barátod Pákh Albert. 

Igaz! Azokat a »Fohászok«-at is gyakran megmegemlegeti H. — 
s én nem tudok neki egyebet felelni — csak ugy ümmögök, hímezek, 
hámozok. Tudsz-e te valami okosabbat? 

Pest apr 8 866 
Kedves barátom! 

Haragszol ugy-e, hogy oly soká várakoztatlak ? — A rendes 
bajokhoz ezúttal még rendkívüliek is járultak. 

Minden áron el akartam neked e hó első napjaiban küldeni azt 
az izét, a melyet te talán már epedve vársz. S ime, hogy jártam ? 
Azon hiszemben voltam, hogy az izé szépen ott hever fiókomban s a 
legelső meleg napsugár kisütésekor csak ki kell onnan vennem, hogy 
neked elküldhessem. A napsugár kisütött. A fiókba benyitok, nincs 
semmi; — összevisszaturkálok minden szekrényt és iromány csomagot; 
egyik napról a másikra biztatom magamat, hogy majd előkerül — 
semmi! Végre jön Iglóról, az én szerelmetes Lajos öcsémtől egy levél, 
melyben tudtomra adja, hogy e hó 13-án Pestre érkezik, még pedig 
azon izé segélyével, melyet múlt őszszel tőlem elvitt s szerencsére azóta 
még vissza nem küldött — miután nekem ugy sem szokott rá szüksé
gem lenni! Láttál ilyet? 

A dolog igy áll most : A fiu 13-án ide jön, 16-án visszautazik 
— ez idő után rendelkezésedre bizhatom az izét. Ha azonban •— értsd 
meg jól — neked okvetlen elébb kellene ide érned : ez téged ne aka
dályozzon. Ülj azonnal lóra, s. annak az izének hiányát ezer örömmel 
pótolom a V. U. pénztárából. Tudósíts. 

Más és fontosabb tárgy. 
Beszéltem Heckenasttal. Minden hosszú teketória nélkül, a mire e 

perczben nincs időm, csak az eredményt irom meg egyszerűen. H. a 
lehető legjobb indulattal van, irántad valódi becsüléssel viseltetik s. 
egyebet nem is óhajtana, mint hogy minden évben uj kiadásra vagy 
műre szerződhessék veled. De hát az a nagy pipáju, kevés dohányu 
nemzet — — — ! 

»Virágregéid«-et megveszi 300 ftért, de nem 10 évre, mint te-
óhajtanád, hanem csupán egy kiadásra, a mint én ajánlottam s a mint 
reád nézve sokkal előnyösebbnek tartok. Az az egy kiadás kedvező 
körülmények, között 1—2 év alatt is elkelhet, s akkor ismét hozzá 
szólhatsz a dologhoz. Tiz évnél hamarább meg csak elkel mindenesetre 
— A pénzt kifizetné neked H. június végén. 
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S még egy másik terv. Emiitetted valamelyik leveledben, hogy 
legújabb verseid, melyek az összes kiadásban (a 6 kötetben) benn nem 
foglaltatnak, már szintén jó csomót tesznek. Azt a »Hazafiúi költe
ményeké-féle tervet még most el kell ejtened, mert ezáltal, a H. által 
még el nem adott köteteknek csinálnál nagy konkurrencziát. Hanem 
azt mondja H., hogy ha ezen uj versekből össze tudsz csinálni a többi 
kiadás szerint egy fél kötetnyit: ezt is szívesen átveszi azonnal 200 
ftért, s a 6 kötettől függetlenül, külön füzetben kiadja, s ha majd 
egyszer megszaporodik, lehetne belőle a többihez 7-ik kötetet csinálni. 
Ezek lennének T. M. legújabb költeményei. — Mit mondasz hozzá ? 
írd meg. 

Azt hiszem, hogy ebbe valahogy bele lehetne szúrni a »Gólyát« 
is, melyet tán csak szabadon bocsátanak már most. 

Ennyit hamarjában. — Horváth Lajos, mikor haza ment az 
ünnepekre Miskolczra, megígérte, hogy tégedet is meglátogat. Tőle várok 
e napokban részletesebb és vidámabb híreket te rólad. 

Isten áldjon meg ! barátod 
Pákh Albert. 

E levél végére Tompa ezt írta: 
A Virágregéket ezen levélben megírt feltétel mellett átengedtem 

Heckenastnak s átnézve, kijavítva fel is küldöttem a példányt. 
Kisebb költeményemből jó fél kötet, (2377 sort) szintúgy. így 

tehát ő nekem fizet: 500 osztrák forintot. 
LÉVAY JÓZSEF. 

PÁRHUZAMOS HELYEK AZ ODYSSEIÁBÓL i ARANY JÁNOS 
TOLDIJÁHOZ. 

Odysseia II. Ének: »Telemachos ment a palotába búbánatos 
szívvel. A délczeg kérőket az udvaron lelte. Kecskét ottan nyúztak és 
hízót perzseltek.« V. ö. Toldi II. Énekével! 

Odysseia IV. Ének: »S nagy Odysseusnak házában a kérők dis-
kosszal mulattak, kelevézdobással a pompás tornáczon.« V. ö. Toldi 
III. Énekével! 

Odysseia IV. Ének: »Telemachost lesik éles érez hegyével. S Pene-
lopének merev lőn minden tagja s szíve, dermedt lett a nyelve, árban 
csurgó zápor fakadt két szeméből, csengő hangja elfúlt. V. ö. Toldi 
VI. Énekével. 

A magyar irodalomtörténetben és az iskolai tanításban elterjedt 
az a felfogás, hogy Arany János »Toldi« II. Énekében a magyar ven^ 
dégszeretetet dicsőíti. Ez nem áll. Ezt a nemzeti erényt »Toldi Szerelmé
nek« I. Énekében és »Pázmán Lovag«-ban emeli ki. Az első »Toldi« 
II. Énekében ellenben az van, hogy György és vitézei felélik Toldi 
Lőrinczné és Toldi Miklós jószágát, mint az Odysseiában a kérők 

1 Vértesy Jenő fordítását idézem. 
H* 


