
ADATTAR. 

SZEMERE MIKLÓS IRODALMI HAGYATÉKÁBÓL. 
(Második, bef. közlemény.) 

4. 
Vatta, október 14. 1862. 

Kedves Miklós bátyám ! ismét... és ismét csak levelemet legyen szives 
az én kiláradt személyem helyett fogadni! 

Mily édes, mily nyugalmas órákat ígérgettem magamnak már jó előre 
azon kedves körben, melybe most c-ak gondolatommal és e sorokkal jelen
hetek meg!! Hasztalan! sorsának még egy halandó sem volt ura; nekem 
pedig a szó teljes értelmében ő lett ura, zsarnokom s úgy látszik az is lesz 
még mielőbb föl nem emészt. 

Családom helyzete annyira ide köt, hogy bár testi és lelki szükségemmé 
Ion néhány napra bár távozni tőlük egészségem érdekébe: — de nem birok tőlük 
elmenni egy napra sem. 

Tinim még súlyosabban szenved lábára; kedves kis leányomat min
dennap leli a váltóláz; Géza pedig halálán van — s csupán Domokos 
kezd javulni. 

Ha e hosszantartó jelenéshez még a katonai executio képét is hozzá
csatolom, mely ép tennapeíőtt lépett be hozzám: nem kell mondanom minő 
lelki állapotban vagyok 1 

Csaknem kimerültem, Csaknem átkozódom ! Csak annyira javuljanak, 
hogy nyugtalanság nélkül itt hagyhassam őket, még az őszön megyek ked
ves Miklós bátyám óhajtott családi körébe. Addig pedig mihelyt az öreg 
Szemeréné hazakerül szüreti kóválygásából — két hete hogy ide oda van, 
sose vénül meg, azonnal elkéretem tőle a párisi lakhely számát1 s meg
küldöm. Akkor pedig, magammal viszek egy még kezeimnél lévő (a többit 
a Mu3eumnak küldtem) földemen lelt egész «gyürü páncélt» a Miklós bátyám 
számára. Erre vonatkozó levelét sose kaptam kedves Miklós bátyámnak, 
különben hogy hagytam volna válasz nélkül. 

Annyira ben*ő szükségemmé vált már kedves jó Miklós bátyámat lát
nom — kiben a költői hiúság sohase álarczozza a valódi embert, — hogy 
gyakran a képzeletben is beszélgetek vele. Bár mielőbb kipanaszkodhatnám 
szivemet előtte. 

Szerettem volna kedves vendégeivei is találkozni, különösen Tompával, 
ki, isten tu Jja miért kerülni látszik engemet testileg, lelkileg. Pedig én mindig 
őszintén, sőt talán jobban szerettem öt. 

i Szemere Bertalan párizsi lakáscíméről van szó. 
Irodalomtörténeti Közleraénj ek. XL. 3 8 
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Irodalmi életem egészen ki van halva ! nem tudok dolgozni semmit, 
és vágyom azt tenni... Ott ért a csapás, ahol az elvirágzott fát gyümölcs-
képző szakában az öböly üté meg. 

így, vagy úgy, csak túllennék már rajta, mielőtt magam is végkép 
összezsugorodtam. 

Ismerős vendégeit üdvözölve, adja kedves Miklós bátyám tisztejt család
jának kézcsókolásomat, illetőleg tiszteletnyilvánításomat. A Vilma sorsa 
mindkettőnket igen igen meghatott...! Sokat, sokat adnék lelkemből szenve
dése elhárításáért. 

Isten vele kedves jó Miklós bátyám! bocsássa meg, hogy szavamat a 
lehetetlen megszegeti velem, pedig valahányszor ezt kell tennem: akár 
sületlen kenyeret kellene megszegnem. 

•> Fogadja foi-ró ölelésemet és tartsa meg továbbra is szeretetében tisz-
ito.te** Endrét 

U. i. Épen most jött meg az öreg S'zemeréné, idezárom Sz. B.1 laká
sának helynevét, a épen e percben veszem K. Miklós bátyám második gon
doskodó levelét. Tini itt kér: csak menjek el s én úgy szeretnék menni! 
Azonban ne várj ön kedves Miklós bátyám — ha lehet ott leszek én ezután 
a rajz után-, csak mehessek. Ha Géza jobbra fordulna, lehető volna. Igen 
sokat szenvedek. Csókolom szerető öccse, 

Endre. 
5. 

Vatta, okt. 2. 863. 
Kedves Miklós bátyám ! midőn kedves, igen kedves levelére válaszoltam, 

már betegeskedésem előjeleit éreztem. Azóta folyton nőtt az, de hála Isten
nek ! pár nap óta javulni kezd uj betegségem a májbaj — ha az orvos urak 
állítása igaz! Most kezdek szétnézni irka firkáim között s kedvesebb jegy
zékeim sora is kezembe jutván látom, hogy én, az én áldott szórakozott
ságomnál fogva Kedves Miklós bátyámhoz irt levelemet egész nyugalommal — 
Varanő felé címeztem! 

Ha a filipii csatából fut vala személyembe a tribun Horác, s abban a 
szép lelkiállapotban irok: nem csodálom ! de azon a napon még csak Kazinczy 
Gábor hősiessége se kergetett a nyakamra darabontokat — s igy egész nyu
godtsággal bambáskodtam el a czimirást, minélfogva most azt hiszem, hogy 
lévelem: tán el se jutott kedves jó Miklós bátyámhoz? Mit én fölötte saj
nálnék, mert azon sok gyöngéd, szeretetteljes megemlékezést, melyet irántam 
anyiszor tanúsít Kedves bátyám, oly méltó megbecsülni a mai rideg, szív
telen világban! 

Ama gyanús múlt levelemben sokat panaszkodtam ez évi csapások 
ipsége fölött, ebben nem akarom azt megújítani... sebeket tépnék fel. Sőt 
jÓ kedvet akarok lelni s hol találnám azt inkább, mint az én kedves sze
retett Miklós bátyám kebelén? 
' : Az őszön megyek, ha gyalog is, de megyek Lasztóczra! — Szüretre-e 

vagy aztán? az mindegy, de megyek s ha az idő folytán ismét beteg leszek : 

1 Szemere Bertalan. 



ADATTAR 435 

ott maradok. Tudom, hogy otthon leszek, mint egykor édes anyámnál 
voltam! 

, Már miért lopódzott ez a kony most a szemembe...? mintha nem 
ismerné már eléggé e régi tükröt... melybe oly ritkán látott örömet! 

Sietve irok kedves, Szeretett jó Miklós bátyám, mert a szó értelmében 
éget ama gondolat, hogy előbbi levelem tán nem kapta s ezért én rám oly 
méltán dörmöghet édes bátyám, mint a Tini, kinek 3 hónap óta csak minden 
3-ik szavára felelek... persze, mert minden szava az: ez sincs, az sincs 
meg amaz sincs ! néha aztán azt felelem, hogy én se vagyok itthon ! 

Önagyságának adja át kedves bátyám az én forró tiszteletemet s kéz-
csókomat és azon kérésemet, hogy rám ne unjon, ha majd ott leszek! 

Vilmát, és abban «tót versben» oly szépen megénekelt két «hajdani» 
kicsikét tiszteletem mellett üdvözölöm, Miklós bátyámat pedig szívemhez 
•Ölelve, csókólom egész szeretettel tisztelő öccse Wid -p 

6. 
Vatta, decemb. 4. 865. 

Kedves édes Miklós bátyám! 

Mint a rossz adós, ki mert elmulasztotta a terminusokat, bujkál, kul
log, elsompolyog és nem mer a hitelező előtt megjelenni: körülbelül úgy 
érzem most magam, midőn a nevenapjára bekopogtatok! Na hiszen, gyö
nyörű mákvirág vagyok én. Tennap azt mondtam, de már holnap irok az 
én kedves öregemnek, s holnap valami bosszantó mezei munka merítette 
ki kedélyemet, holnapután elvittek erővel vadászni, mert Katót igen könnyű 
a. tánczra vinni, azután meg belebőszülünk — mibe ? ezt már nem tudom 
minek nevezzem? talán jó lesz, ha megfináncolt ^életnek mondom ? s a 
mióta Vay Miklós ő exelentiája nyakon öntötte a megyét a fusio pompás 
levével '•— azóta keserűségemben, bosszúságomban nem tudtam én egyebet 
irhi, mint a conventioba ha valamit be kellett jegyeznem a béresnek! De most, 
midőn már a mezei munkának istenhozzádot mondhattam, mint; ereszem
nek ä fecske, midőn a vadászat élményeitől, csendesen szobámba szólított 
a rheüma! midőn eljutottunk a hazafias remények legmagasabb csúcsára, 
honnan én épen a nagy kilátás miatt néha egy cseppet se látok Eldorádó 
partjaiból: most már lehetetlen kopasz mentséget keresnem s ha már 
magamat nem, legalább levelemet expediálom oda, hol lelkemben, gondo
latban annyit és annyiszor mulatok, hová nekem legalább képzeletemben 
eljutni mindig legkedvesebb érzéseim egyike! 

Valóban kedves Miklós bátyám rútul, mostohául bánik a sors velem: 
bármi szerény, igénytelen legyen vágyam — soha se teljesül az! Lemon
dásaimban kell a vigasztalást feltalálnom; bármi tervem, szándékom van: 
csak romjain találhatok enyhet a jóakarat tiszta tudatában. Tőlem még 
azt is megtagadja a sors, hogy azokat, akiket annyira óhajtanék látni, csak 
olykor is felkereshessem. A föld, mintha nem nekem volna teremtve, rajta 
semmivéválik minden, amit vágyok; az égt mintha csak azért ihletett volna 
meg némi szellemmel, hogy valahányszor emelkedem, mindig a földre zuhan^ 
j á k . . . l Nem tudom: Antheus sorsa ilyen volt-é? de az enyém ez! í Meg
törve, megzilálva, a gond kemény, száraz kezén vezetve, olykor alig van-

28* 
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erőm, vagy akaratom tovább menni az életbe — s ilyenkor, ilyenkor érzem 
Horáe ama szép szententiájának egész értelmét, miszerint: «mily boldog 
lehet az, ki ifjan hal el : nem keli látnia vénségében, mint omlott hamuba 
a ragyogó fáklya szépsége!« 

Szász Károlytól a napokban kaptam levelet. Én két boldog embert 
ismerek az irodalomban s az egyik ö. Most különösen nemcsak azért bol
dog, hogy az irodalmi pályályán az utóbbi időkben annyi mcUöztetés érte 
a versenyeken, jelenben legalább a politika pályáján van kárpótolva; hanem 
boldog, mert derült családi élete ismét egy új sugárral lön fényesebb. 

Az elmúlt hónapban ugyanis fia született. Az orömtül egész duzzadá
sig van szíve, midőn ezt soraiban megemlíti! — 

Én ezt az örömet se élvezhetem tisztán. A mi sorsunk nehéz, lélek 
zetünk sóhajjá válik alatta s a jövő láthatárán oly sürü a lég"!! 

Különben megvolnánk egy hián — mert Margitomat bevitték az ösz-
szel az egri zárdába, ezek az asszonyok ! sehogvse volt kedvemre a dolog, 
nem szeretem a zárda nevelést s bármily gyöngéd vezető kéznél legyen is a 
leány, azt az anyai melegséget nem pótolja semmi, ami t ulaj dónk épen á 
kedélyt alko ja a gyermekszívben. De a körülményeknek és az asszonyoknak 
engednem kellett. 

A falubeliek is egy hián vagyunk: az öreg Szemeréné az őszön meg
halt! Egy pillanatig ha volt beteg. 

Eveit s járt kelt egy reggel a szohájában s mint egy fuvallat, jött 
az enyészet lehellete — összerogyott s meghalt. 

Szegény Ferdi ismét feksziK a kösz vényben. Már arra a gondolatra 
jöttem, hogy vagy ez a Vatta ilyen köszvényfészek, vagy hogy a köszvény 
ragadós. Ferdiéknél most ő maga, az asszony, a fia — Dezső mind ebben 
szenvednek s szegények! eszik Argentit. 

De most látom, hogy kifogytam a helyből. Pedig még szeretném, tudni, 
hogy van Ö nagysága? hogy vannak a kedves szép gyermekek? hogy van 
Vilma az ő makacs betegségével? hogy van végre kedves Miklós bátyám, 
kit azzal az óhajtással köszöntök fel, hogy legyen oly ifjú Örökké, mint 
dalait Isten vele kedves jó Miklós bátyám az illetők kézcsókolása mellett 
ölelem tiszta szeretettel Evißrc 

7. 
Vatta, Aug. 10. 866. 

Kedves Miklós bátyám! hogy is felel csak Julia Rómeónak, midőn ez 
azt kérdezi tőle: «miként nevezzelek én tehát iégedet ? gondolom azt vála
szolja: «nevezz bármi néven, csak nevezz kedvesednek!» 

Körülbelül ezt mondhatnám én is azon bizalmas, lekötelező felhívásra, 
miszerint bualmasan szólítsam ezentúl kedves bátyámat, hogy szólítson 
bármiként, csak szeretettel, csak tiszteletiéi tudnám bármi módon is szólí
tani. Fogadja e nyájas ideadásáért ismételve szívemet, melyben daczára 
minden távolságnak, kevés ember birt még annyira egészen, mint kedves 
bátyám. De csak maradjunk mi e tekintetben is a régi jó szokás mellett 
s mig az új nemzedék szemtelen emelkedettségnél cseréli fel a tolakodást 
a bizalommal, hadd maradjak én a régi jó öccse kedves bátyámnak ! — 
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Sok leverőt olvasok óhajtva várt leveléből! Feledékenység, szórako
zottság, lehangolt kedély ! Oh! hogy az embernek részenkint kell meghalnia ! 
Mennyivel szebb annak sor^a, ki ifjúságában mond búcsút a világnak ; 
legalább, Horáckint, megvan a vigasztalása, hogy nem látja hamvába hui-
íadozm vénségében a ragyogó fáklya szépségéti 

Kedves Miklós bátyám ! tehát nála is apad a gazdag forrás, melynek 
üdítő cseppjei annyiszor felderítették lelkeinket?!! 

Ha mindent visszavetek soraiban, nagyon szomorú sejtés fogja el 
lelkemet! A szegény Tompa levele pedig tragikai fájdalommal ver le. Akivel 
csak beszélek felőle mind azt mondja, hogy ez csak hypochandria nála; de 
én rég azt mondom, hogy a fájdalom legyen bár képzelt és oknélküli, végre 
is kora pusztulást hoz az. — Nem jó itt ezen a világon! 

Saját lelki állapotomról nem is szólok; miért búsítsam vele kedves 
bátyámnak nemes szívét. De megrongált egészségem sem a legjobb. Nem 
tudom visszanyerni az elveszeit rugékonyságot, hanem azért ha csak a 
«Császár fürdőbe» nem internálnak az őszön, ha egyedül is, de én Lasztóczon 
leszek. Szász Károlynak azonnal elküldtem az egész levelet. Ez az irigy
lendő boldog ember bizonyosan támadást fog kedves bátyám ellen kezdeni 
az Akadémiai dologért. Aki 40 éves korában, még mindig 20 éves becs
vágytól lelkesittetik, mint az én kedves Károlyom, annak bajosan fér az 
egyhamar fejébe: hogy lehet valaki annyira közönyös, hogy az Akadémia 
tagjai közül kilép . . ? 

Én azonban szerencsétlenségemre, még a kedves bátyám állal fel
hozott okok nélkül is nagyon belátom e motívumot. 

Azt hiszem nem sokáig fog válaszára várakozni, mert azóta már meg
kapta levelemet Szabad-Szálláson. 

Az aratás alatt valami egy hónapig Tóth Kálmán időzött nálam. Ez 
még csak az összetörött keserű kedély. Szinte betegebb lettem szegénytől. 
— Most B. "Füreden van, de ő is épen úgy járt, mint Bártfán a leánykák: 
mindig esik, a kétféle fürdő pedig: alókól is felülről is nem j ó . . . . meg
ronthatja az ember egészségét. Különösen az idei esők, még Benedeket is 
retirádra hajtották. 

Hanem azért én nem vagyok a poroszokkal, ezekkel a becsületes 
lapos sapkás konduktorokkal egészen megelégedve. Én legalább is Pesten 
szerettem volna őket megtraktáíni egy kis gulyás hússal. De komolyan 
véve sines meg e békében a tartósság magva. Majd elmondjuk szóval, hogy 
miért ? Nekem sincs semmi reményem egy országgyűlési összehívás eredmé
nyében ; t. i. jó eredményében. Bizonyos csak egy; az: hogy a ránk áramló 
terhek végkép megfojtanak mindnyájunkat. 

Azonban addig is, míg e boldog óra ütne — adja át kedves Miklós 
bátyám ö nsgának legforróbb üdvözletem mellett tiszteletteljes kézesóko-
lásomat, az új költŐ-társnak baráti ölelésemet, az én kedves Vilmámnak s 
a kisebbiknek szinte legjobb óhajtásaimat. 

Maradván a várva várt találkozásig kedves bátyámnak 
szeretve tisztelő öccse 

Endre. 
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8. . • 
Miskolez, jun. 17. 867. 

Kedves Miklós bátyám! egész lelkesültség fogott el Mocsáry Lajos-
hoz1 irt költői levelének olvasása után. S daczára hitemnek: hogy már 
lelkesülni sem tudok — annyira érzem az ellenkezőt, hogy ennek folytán 
kénytelen vagyok felkérni kedves egy Miklós bátyámat arra a szívességre, 
hogy emiitett levél eredeti kéziratának egy példányát nekem — ha nem 
lesz unalmas a másolás — megküldeni. 

Szükségem lesz egykor arra, ha élek. — 
Hogy van édes M. bátyám ? hogy vannak kedvesei, kiket én — hall

gatva is — véle együtt nem szűnöm meg soha szeretni és tisztelni?! 
Én ezer baj közt, lant és kedélytörötten contemplálok. Csak még 

egyszer láthatnám és ölelhetném . . . ! Forrón nagyon forrón szerető öccse-
Tóth Endre. 

VII. 
Szemere M i k l ó s K a z i n c z y G á b o r h o z . 

Kelet nélkül,2 

Édes Gáborom! 
Vénség és folyosók, jó adag életunság s még nagyobb adag röstség az-

oka, hogy neked e költeményt még februárius elején szándékozám küldeni, 
csak most küldöm — post festum cántálva. Ismered ugyan már, mert hal
lottam, hogy András testvéred megiuildé, de nem lehetetlen, hogy hibás, 
leirással, kivált ha a Vas. Újság után, hol sajtóhibákkal adatott, van leírva. 

Én hozzád igen is hosszan akarván most írni, — s ime újra addig 
akarván, mígnem e soraimat átadó páter locink (Bálint József igen jó, 
becsületes s eléggé értelmes ember!) szobámba toppan s kérdezi kész-e a 
levél? Vala peniglen levelem, azaz van: nem kész! De ime esküszöm neked 
feleségem legrégibb fejkötőjére, hogy amint hazatérsz gyűlésetekről, kevés 
idő mulva (mennyi idő mulva? Ki bírná azt megjósolni. Fáy Andrásnak fél 
év mulva válaszoltam, kinzatva addig lelkiismeretem oly hegyes fogaitól, 
milyekkel egykor néhai Tatár kutyád sem bírt) meglátogatandnak soraim 
Bánfalván. 

Gyűlésetekre készültem; — nem mehetek ! Egy az, hogy két folyosóm (?) 
következtében (Ferenc bátyád ünnepélyén kaptam, látod milyen áldozatokat 
hozok én a Kazinczyakért!) minden, minden hajam — hol enyém volt, azt 
érzem, mert felül él nem veheti töllem a sors hatalma — kimegy —̂  ment 
már is, sőt még barkóm is gyászos pusztulásnak indult s ez okból leborot-
váltam. Szépségem e csonkulásán kívül második főbb okom, hogy múlt 
évben fölvett superintendens pénzböli kölcsönöm kamatát még le nem tévén. 
Ezt «rösteltem». Szegény most áz eklesia! s ha a házasságba belebotlott 

1 Moesáry Lajos (1826—1902) 1867—.69 Borsodvármegyének volt első 
alispánja, majd Miskolc városának képviselője. Eleinte a felirati párthoz 
tartozott, de később visszatért az 1848-as alapra. 

2 A levél hivatkozik az 1859-iki Kazinczy ünnepre, de mivel egy elmulasztott 
februári határpontot is említ, 1860-ból való. Szerk. 
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poétának gyermekei felnőnek (már második lyányom is úgyszólván) —. költ
ségét szaporítva — jövedelme ellenben felére apad ez elkoldusító időszakban 
késik a kamattal! De majdcsak meglesz a kamat is, barkóm is kinő, hajam 
is kisarjadzik tán s akkor bizonyos lehetsz benne, hogy fölszedve sátorfámat: 
Miskolezot, Bánfalvát, Hanvát megkeresendem. Bár Miska1 s ezt mondd meg 
neki, nem érdemli, mert neki csakugyan irtam (póstakönyvecsbém tanulsága 
szerint februárban) s nem válaszolt. Az ö levelében azt is mondám, hogy; 
pár nap múlva neked küldendem meg verseimet. Lám — hogy akartain. 

Bizony fáj, hogy nem lehetek most köztetek. Képzelem, ott találtam 
volna Miskát és Tóth Endrét is. Üdvözölve ölelem Lévayt s T. Endrét — 
Miskát ne! — haragszom rá. Szerinte tett velem Lugossy is. Te semmirekellő 
professor s még semmirekellőbb pap! S még ő csodálkozik azon, ha sokára 
válaszolok neki! 

Miskolczon járván múlt tavaszon, hozzád is készültem, híva Lévayt is 
magammal, de ő monda, hogy Rimaszombalba mentél. Tehát csak Szent
péterig mentem. 

De páterem sürget! most tehát isten veled ! Átkozott vas-toll! mind
untalan kiszakítom vele papíromat — tud vele a manó írni — de magam 
faragta ludtollból rost vagyok. NB. Örülsz-e a német Ígéretnek (ládd a ti 
Albertetek ! mert tán fogsz rá emlékezni, mint bosszantott benneteket. Andrist 
és téged Berettön, midőn Zemplénben járt e tobákos, hogy kinevessen benne 
éltető reményeteket!) s nem jut-e eszedbe ilyenkor, azaz mindannyiszor, 
valahányszor a ravasz valamit igér, Rákóczy Zsigmond verse, Rákóezy 
Györgyhöz: 

Ne higyj bátya! a németnek, És pöcsétet ütne rája: 
Akármennyit hitegetnek; Mint a holdnak karimája, 
Mert adna bár oly levelet, Nincsen abban semmi virtus, 
Mint a kerek köpönyeged, Verje meg a Jézus Krisztus ! 

Szerető barátod 
Szemere. Miklós. 

VIII. 
Kazinczy Gábor levele Szemere Miklóshoz. 

1. 
Kelet nélkül.2 

Tisztelt barátom, 
A superint. gyűlés alkalmával kezemhez adta tiszt. Bálint lelkész nyá' 

jag soraidat, s az utóbbi postával vettem a 18 d. kelteket is. Egyszerre 
válaszolom meg; levél — hitelezőim első osztályába «rukkoltat elé» a rég 
elmúlt idők megújult emlékezete s azon teljem méltányíat, mivel személyed 
iránt, minden időben s minden körülmények között, viseltettem. Bár meny
nyire is elszakadoztak azon kötelékek, mik a zempléni glédához adstrin-
gáltak engem; s a rengeteg idő s azon «vita nvtova» melybe lépettettünk, 
naponként süríidő fátyolt sző fel közöttünk: lelkünkben meg — megvillan-

1 Tompa Mihály. - . 
3 Válasz az előbbire, tehát szintén 1860-ból. Szerk. 
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nak a képek, miket az érdekegység vagy — csata, a rokonszenv vagy ide
genség ott meghonosított. Azóta — «Zum Teufel ist der Spiritus» s a helyett, 
hogy magunkon kívül is egy világot akarnánk gyarmatosítani eszméinkkel, 
örülhetünk,, ha van miből minmagunknak «megélnünk» s a hívesedö alkony 
mindinkább érezteti, hogy elégedjünk meg, ha kandallónk pislogását fenn
tarthatjuk. 

S leveledet nem válaszoltam meg. Nov. közepén néhány napot tölte 
itt gr. Mikó Imre1 és Weér Fartcas, Miskolczig elkísértem, s egy éji ziva
tarban tértem haza, átfagyva, hűlve, fázva. Öt hónapig gyötrött a meUszag-
gató hurut. A szuperint. gyűlésre be kellett mennem féljavult egébzséggel, 
nehogy ugy találják «némelyek,» hogy e nehéz időkben elvonulok — s 
Miskolczon megáztam s a régi baj visszasétált. Fejem néhány nap óta 
derülni kezd, de tüdőmet a két kónapi gyötrés türkre tette, nem birok három 
lépcsőn felmenni vagy lehajlini elfuladás nélkül. Én meglehetősen elkényez
tetem magam (a mi igényeimet az egészségtől né^i) s mind e teméntelen 
idö rám nézve messze van. Ezért nem volt elég akaraterőm még csak egy 
levél megírását is végrehajtanom. 

Bármi gyéren is mutatkozzék alkalom reá, hogy Zemplén szóba jöjjön 
itt: nem lőn elmu'asztva, hogy némi tudomással bírhassak, azon kevés 
számú ismerősök hogy — s — mint létéről, kiknek emlékezetét e gyqrs — 
s hosszúkezü sírásó: a lejárt tized, el nem temette. Leveled mindennél 
inkább mulatja, hogy ő «edax rerum» fogai rajtad kiporlanak, s szintoly 
emlékezeted van az én boldog emlékezetű Tatáromra2 mint oly dolgokra, 
mik — mint Herculanum és Pompeji — felelt egy más világ nehezül. 

Üzeneteid közül csak a Tompának szólót adhatnám át. Tóth Endrével 
is összesen kétszer találkozám. 

Ami a német ígéretet nézi: én úgy hiszem, hogy a csalódás és felsülés 
nem azon politicai ískoia földjében terem, mihez én tartozám s tartozni 
fogok; etiamsi omnes, ego non, ez volt, mint tudod, a Montmorencyek 
devise. Én ép úgy nem várok semmit Bécsből, mint Kiutahiából. hanem 
építem tudásomat a történelmi fejlődés logicájára, melynek egymásutánját 
dónként meg-megbomlaszthatják forradalmi időtlenségek, reactiói balgaságok 
— de megszakasztani? nem, azt nem bírják soha, míg az isten él, ö pedig 
él mindörökké, mert ő == az élet. 

Tehát téged is a jégre birtak vinni e Rákóczy Zsigmond féle verssel, 
a mit leveledben közölsz ? Csudálkozom. Én első hallá-kor, Írójának szemébe 
mondtam: «elkésett vele, hogy nyelvet és élczet két századdal hátra datál
hasson elöltem». 

Annál inkább kitettél magadért a Széphalmi költeménnyel.s Ha némely 
Harte-ját (nem tudom ez aesth. műszót magyarul) elsimítanád, valóban 
példányszerü leendene. De ritkán figyelmezed meg a foltokat, miket gyakran 
egy ecsetrántás elsimíthatna. Bár tennéd, hogy verseidet úgy vehetnénk 
már egyszer együtt, mint azt talentumod lehetítené, neved megkívánná, 

1 Mikó Imre (1805—\&($.) ekkor az erdélyi főkormányszék elnöke volt. 
3 Nagy szelindek kutyájára. Szemere Miklós jegyzete. 
3 Kazinczy Ferenc százados ünnepélyekor. Szemere Miklós jegyzete. 
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az ügy megkövetelné. Megbódít mára «profanum vulgus» e szúnyogdongása; 
nekik «a természet vad virágai»-nak zene ez; de mi, táblabirák, a művészet
ben nem ismerünk naturalistaságot. 

Végre: daczára, hogy «galant kifejezésed szerint», emlékezetemhez 
képest a leleszi káptalan csak feledékeny gyermek: sajnálom, hogy kedvező 
föltevésednek eleget nem tehetek. Tudtomra ugvanis Dobrossy Bánkbánról 
nem szólott a közönség előtt, s már a versed alá vetett csillag olvasásakor 
elámultam állításodon. Egyébiránt engedd meg ha kimondom, hogy e csillagra 
ott (költemény és e költemény alatt) semmi legkissebb szükség és hely sem 
vala. A költő beszélhet á kritikusok stb. mellett, ellen quand mérne; de ha 
(bár kivételül) megnevez valakit, akkor kilép azon költői bűvkörből, mik 
belül, mint az ördögidéző mágus, biztosítva minden támadás ellen. Aztán, 
ha mégis kedved volt ily liter, históriai confessióval állni elő, hogyan 
feledheted el, hogy azon a téren ez a jelszó: ex fictibus cognoseetis eum. 
S véleményt a látható alapokra, építve, hogyan állíthatád Szemerét1 par 
•escellence kritikusnak? Ö nagy olvasottságú, aeslheticai érzékkel bíró 
•capacitas: de mentsen isten, hogy a kritika úgy kezeltessék, miként azt ö 
akár Czinke, akár Bohógyi, akár Bajza (Muzárion új íölym), akár Vörösmarty 
(«Kis leány baja»), akár Eötvös (Karthausi, Búcsú) etc. etc. irányában gyakorolta. 

Valóban. Te a sajtóhibák Acteonja vagy. Az ember kísértetbe jönne valódi 
«Verhängniss»-nek venni e téren kiváló, páratlan szerencsétlenségedet. Egy 
időben úgy haliam, hogy verseidet Miskolczon akarod nyomatni. Ha csakugyan : 
úgy legalább a correcturára legyen gondod. 

Szép volna, ha e tájt meglepnéd. Már csak azért is, hogy láss nemcsak 
•ősznek, hanem — amit «lehetetlenségnek» gondoltam valaha — kopasznak. 
Vigasztalás. Patakról az csak egy ugrás. Én nem fogok odamenni, szükség 
nincs reám; számat szaporítani rest vagyok; dictiózni? olcsó koszorú, még 
•csak risieóval sem jár. 

Látod, hogy «leróvtam tartozásomat.» — Kandót szívesen üdvözlöm 
veled együtt. 

K. Gábor. 
Olvastad-e Te azon memoire-okat, miket szegény Pálffy János2 meg

kezdett ? Erdélyinél voltak letéve. Nem tartotta-e meg másolatban ? 
Igen szeretném, ha a pataki ünnepről értesítenél; azt a részt értve, 

mit a lapok xylographálni nem fognak. 

2. 
Kedves barátom! 

Régen vettem küldeményeidet, de válaszom mindeddig elhaladt. Eleve 
figyelmeztettél, hogy irányodban gyönge s Brassai irányában elfogult ne 
legyek s meg akartam mutatni, egyik sem vagyok. De, hogy ezt megbizo
nyítsam: egy másik röpiratot kellene összeírnom, sokban eltérő nézeteim 
megállapítása végett. Tudod, mily gyötrelem nekem az ülés: mindamellett se 

1 Szemere Pál. 
2 Pálffy János (1804—1857). Naplóját 1852—53-ről, melyet bujdosásában 

Tarcalon és Sátoraljaújhelyen írt, Jakab Elek ismertette a Nemzetben (1895, 
123. sz.). 
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tettem le szándékomról, végrehajtása azonban mindinkább haladt s eddig 
"dolgaim, mostaz ősszel együttjáró bajlódásom aligha megengedi, hogy annak 
úgy mint akarnám, megfelelhessek. S aztán te oly Ígérettel hagyád el vidé
künket, ami remélnem hagyta a személyes találkozást. Ha a sziveslátást 
a lélek arra kiérzi: tudhatnád, hogy jöveteled «grata res» nekünk. 

Munkádat1 ~— mert .munka az — sok élvezettel, sőt tanulsággal is 
olvastam s álmélkodtam türelmeden oly kicsiséggel szemben, mint a milyenné 
azt a kérdést tevétek. Az egyes fa, ház, kö, fűszál nem teszi különvéve az 
egész vidéket, de a vidék nem egyébb, mint azoknak öszvege. Minden, ami 
(jó vagy rossz kedvemben) mondok, nem nyújt zsinórmértéket az okos-
bírálónak, de életem öszvegén kívül mi az az egyéb miután Ítéljen, nem 
tudom. Munkálkodásunk, ha nem napszám, nem egyébb, mint positiv meg
győződésünknek (a tudományban), vagy hangulatnak (a költészetben) nyilat
kozása s a hangulatot egyes hurok megzendülése képviseli, de valamennyié 
teszi a harmóniát (ha van), visszatükrözését egész valónknak. Sok ember 
nem tud hozzá, nem ér rá, nem képes etc. e harmoniánok teljesen művészi 
alakot adni, e csonkas.ág is jellemző reá nézve. Mi van nagyobb ritkaság,. 
mint (életben és literaturában) az egész ember ? (A tehetség hiányán kívül, 
az élet bajai és tartamának stb. leszámítható ez, de azért úgy van.) Meg
vallom, hogy én kis írónak tartom azt, kinek munkálataiból ki nem dom
borul lelki szemeimnek az ö egyénisége; belátásom kisebb nagyobb foka 
föltételezi e kép szabatosságát, de magára a tételre nézve, egy nem döntsemmit. 

Tételeidben sok van, amiben nem osztakozom, sok, amit másként tudok 
van, amit elhagytam vagy másként mondtam volna. Ha találkoznánk, egy 
valódi középkori ccdisputatiot» rendeznénk együtt, «Cum impedimentis» 
azaz források, acták felmutatásával; leírni az efféléket szintoly unalmas
volna nekem, mint neked olvasnod. Hiszen csak arra, amit péld. Goethéről 
p. 31. 39. 64. 67. 73. mondasz, évek kellenének válaszul, mert hiszen ha 
«festett fájdalom» az, ami Goethe költészetében van: ugy én valóban nem 
tudom, ki az a világ összirodalmában, akit e kemény ítélet kevésbé súj
tana. Vagy más például i Hugót idézve «nevezetes példaként» hozod fel 
Mirabeaut annak bizonyítására, mely nagy a külömbség az iró és stylja 
közt. Elnézve attól, hogy Hugo Victor épen nézeteinek ingadozásáról (min
den téren) nevezetes, azt kérdem én: van-é^ a világirodalomban mü, mely 
a kebel vulkáni lázongását, öngyilkos viharozását etc. oly mértékben kép
viselné, mint M. levelei Sophiéhez, vagy maróbb gúny, élesebben elemző 
ész, lázítóbb genie stb. melyik pamphletistá]ánál mutatkozik az összes. 
XVIII. századnak ? Hiszen ha valaki M. az, kinek óriás, féktelen és fékez
hetetlen egyénisége lenyomva van életének, munkáinak, szónoklatainak 
minden, de minden mozzanatában. «Mily nagy szószékében, mily törpe író
asztalánál !» Nem is értem a tételt. Lehet-e nagy szónok az, aki silányságokat 
mond ? Az előadás magában véve szónoklat-e ? Színész-e a szónok, ki nyo
morék műveket irhát, de jelesen reproducálja a mester alkotásait'? A köz-

1 Szemere fii. Válasz Brassai ijsmerettyűjére c. munkája, melyet 
Arany csak lényeges módosításokkal lett volna hajlandó közölni. Megjelent 
a Sárospataki Füzetek VII. évf. 1863. 
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élet töi'ténétében senkit sem tudok, kinek, ha nagy szónokul koszorúztalak 
meg, egyszersmind müveit is azoknak ne mondja a kritika. Megütné a 
menykő, ha Demosthenes és Ciceró, Pitt és Bürke, Mirabeau és Berryer 
etc. • etc. csak előadásaik miatt volnának azok, a mik. Nem tagadom, az 
előadás nyomadékát s hogy az —- mint Kossuthnál — százszorozza a 
hatást, de a föllebbi tételt sem nem értem, sem nem hiszem. 

Etc. etc. 
A vénülés mindinkább hűti véremet s a polémia maholnap lehetetlen 

lesz reám nézve. Lásd, hogyan leczkéztetett bennünket (Toldyt és engem) 
Gyulay; Toldy épen nálam volt, midőn a Figyelő azon számai jártak:1 

tégy kérdést nála, elolvasta-e az egész idő alatt'? Sem ö, sem — mindig 
nálam volt T. — én. Három sorban el lehetett volna morzsolni Gy. hetykél-
kedését, tudniillik megtanítva öt, hogy Gaál meséket dolgozott és gyűjtött, 
közkatonákkal iratva le. Amazokat ő adta ki rég, ezeket betűhíven most 
mi. S az előszóban azokról és ezekről beszéltünk. Gyulai, tudatlanságból 
nagy bátran, nekünk áll: sem Toldy, sem én nem tartottuk szükségesnek 
a válaszolást. Mi gondunk reá, hogy Gy. nem tud valamit? S szabad-e 
hinnünk, hogy más sem tud ? s ha nem tud, elmentaris profeszor legyen-e, 
tetszik, nem tetszik mindaz, aki tollhoz nyúl ? 

Hagyd ez alkalommal inkább régi figyelmeztetésemet megújítani: «Fut 
az élet, nem sokára elrepül» s te oly talentomu ember vagy, kinek a 
piaczi zajban, mit most a sajtó csinál, elmosódni nem szabad. Bámulatos 
áldása a gondviselésnek, mely őszödet annyi napfénnyel, virágzó erővel s 
azzal, mit'a francia verve-nek mond, megáldá kivételesen. Azonban, előbb, 
utóbb, minden «dinomdánomnak» vége kell, hogy legyen. Az ügy és rend 
érdekében, mint hazafi és barátod, kérlek, nyúlj a ráspolyhoz s tarts szem
lét életed (lelki) élményei, azaz költeményeid felett. A termő föld minden 
nap meghozza a magáét; alkotni belőle a művész feladata. A munkája 
nagyobb, semhogy várnia szabadjon dum deíluit annus. Gazdag ember 
vagy, kétségtelenül, de a lőport is concentrálni kell, hogy ne csak lobban
jón. És mondám : vedd elő a ráspolyt. Az az, ha tehetséged van és pedig 
van s szobrot alkotni birsz, ne szenvedd rajta a legkisebb szemölcsöt, mely 
az egésznek harmonicus hatását zavarná. «Talpra Magyar, hív a haza!» 
hogy még e levélből se maradjon ki az, kit maholnap a cultus fog megölni. 

«Vannak sok szószegö barátaim is e földön,» mondod; mert a Fóti 
dalt nem küldöttem el. Felejted, hogy ugy egyesültünk meg, hogy a mely 
alkalom a régi Szemere Pálra vonatkozó irományokat elhozza, viszi az én 
csomómat. Legjobb lesz, ha magad teszed azt s elhozod egyszersmind levél
tárad elenchusát, hogy Nagy Ivánnak adatokat küldessünk, de progenie 
ducis Huba. 

Számítsd be javamra e hosszú litániát és viszonozd. 
Oct. 27. d. 1862. régi barátod 

K. Gábor. 
Nődnek mutasd be szíves üdvözletemet. 

1 Arany Szépirodalmi Figyelő. 862. í. Nyilt levél Szemere Miklóshoz. 
— Brassai S. 
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IX. 

E g r e s s y G á b o r S z e m e r e M i k l ó s h o z . 

1. 
Tisztelt barátom ! 

Legelőbb is arról kívánlak értesíteni, ha még nem tudnád, hogy én 
Újságíróvá1 lettem. Bár ne lettem volna í mert úgy látom, hogy ez oly 
neme a járomna^ mely teljességgel nem az én nyanamra vaíó. 

Másodszor: poetaságodhoz folyamodom. Úgy tapasztaltam, hogy a 
versek aranyere még lelkednek folyvást birtokában van. Már hogy ez aranyér 
folyó-e vagy szilárd? Te szenvedsz-e benne, vagy ö szenved általad, az az 
•csákányod alatt ? . . azt te jobban tudod. Én csak annyit tudok, hogy az 
ily aranyér mindenesetre gazdagít. . . szellemileg. 

Arra kérlek tehát alás-an, juttass lapomnak is akár azokból, a miket 
nekem szíves voltál a múlt nyáron - felolvasni, akár azokból, melyek azóta 
termeltek. 

Lapom tiszteletpéldányai számodra útban vannak. Hogy eddig is meg 
nem érkeztek: va'óban nem az én hibám. 

Tisztelt uri családodnak mély liszteletemet! 
Téged pedig ölelve vagyok 

Pest, március 20. 1860. hived 
Egressy Gábor 

2. 
Pest, jun. 20. 1860. 

Kedves Miklósom! 
De felakadtam én azon, a mit te Dobrossyról irtál: de miért eresz

kedtem volna a miatt valami szóváltásba veled? Saját szavainak mindenki 
legjobb magyarázója. Dobrossynak2 én tisztelője voltam és vagyok emlé
kének most is ; ő igen jeles értelmi tehetség volt, és talpig becsületes 
magyar ember, de hogy a mü értelmiségnek valami magas fokán állott 
volna: arról mit sem tudok. Ő Helmeczynek sokáig volt segédje a «Jelen
kor» mellett. Helmeczy a Trattner-Károlyi házban lakott. Trattner padlásán 
Bánkbánnak tömérdek példánya hevert az első kiadásból. Ezek közül egy 
példány könnyen kei ülhetett Dobrossy kezébe, a ki aztán arról sokat beszél
hetett Erdélyinek is, másoknak is, sőt írhatott valamit a Helmeczy-féle 
Társalkodóba is. Egyébiránt a Dobrossy figyelmeztetésére alig volt szükség 
e részben, miután mi Bánkbánt Kassán 1830 táján előadtuk, Vahot 
«Tháliá»-ja szerint 1828-ban, de szerintem később; adtuk Kolozsvárt is 
1830 és 34 között, aztán adtuk Budán is, 1834 és 183? között. 

Gyulai P. a múlt hetekben fent járván Pesten, engem is meglátogatott, 
és Bánkban ügyében tőlem is kérdezősködött. Azonnal irtam is Kassára, 

1 Szerkesztette a Magyar Színházi Lapot 1860. jan. 1-től dec. 29-ig 
Pesten. 

2 Dobrossy István ügyvéd. Irt költeményeket és színmüveket fordított. 
Meghalt 1854-ben. 
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hogy neki bizonyost mondhassak, hanem még eddig nem kaptam választ 
levelemre. 

Nagyon jó kedvetek lehetett, ha azon is kaczagtatok Palinál, hogy én 
Pataktól egy órányira akarok quártélyozni azon esetben, ha Patakon 
quártélyt nem kapok. . 

Isten tartson meg jó kedvedben téged is sokáig! engem pedig barát-
Ságodban, a ki vagyok b a r á t i h í y e d 

, JEgressy Gábor. 
X. 

Gyu la i P á l S z e m e r e Mik ló shoz . 

Pest, mart. 24. 86Ü 
Kedves barátom! 

Csodálkozva értesültem Wass Gyula úrtól, hogy te azt hiszed, mintha én 
nem vettem volna be költeményeidet a Részvét Könyvébe, mert a Sürgöny 
hírei közt megnevezett irók sorában nem találtad nevedet. A Sürgöny honnan 
vette értesülését, nem tudom, de azt mint lényt irhntom, hogy két költe
ményed már hat hét óta ki van nyomva, a harmaditsat most nyomják. Én 
ne adnék ki ebben a szűk világban oly szép költeményeket, minőket te 
saját kérésünkre oly szívesen küldöttéi be. Ilyet csak föltenni is. 

A negyedik «Vadásztüzemnél» czimü költeményedet is nem azért nem 
adom ki, mintha nem tartanám szépnek, hanem mert van benne egy pár sor r 

Ti regéltek a jövő életről!. . . Mel\et a hon koszorús fiának 
Én csak egyet ismerek, Nyujtnak hálás ezredek. 

melyet a papok roszra magyarázhatnának, nekem pedig azt adta utasításba 
az egylet, hogy szerkes'szem az albumot ízlésem szerint, de kettőre nagyon 
ügyeljek, először nehogy a rendőrség lefoglalja, másodszor a papok és kegyes 
lelkek nehogy megbotránkozzanak valamin s igy ellenségévé válva a zseb
könyvnek, keletének ártsanak. Egyébiránt e költeményed is ki volt szedve,, 
a javításkor tűnt fel előttem az idézett négy sor, közöltem Eötvössel, ki, 
bár nagy sajnálattal, a költemény kihagyására kért, kivált az első elnök 
Károlyi István iránti figyelemből. 

Mindezt meg akartam írni neked, de annyi dolgom volt, hogy mind haladt 
s izeneted nélkül alkalmasint a Részvét könyve megje enéséig elmaradt volna 
Bocsáss meg, s engedd, hogy e szép költeményt, mely Aranynak különösen 
tetszik, adjam az ö lapjába. Amiért haragusztok egymásra, azért nincs sem 
isteni, sem emberi törvény ellen, hogy lapjába irj. Ha három hétig ez ügyben 
nem veszem leveledet, beleegyezésnek veszem, s a Koszorúba adom versedet. 

Mikor látogatsz meg bennünket? Fel|ösz-e Pestre akadémiai székedet 
elfoglalni? Ha nem jöhetsz föl, küldd be értekezésedet hozzám, majd fel
olvasom és oly stentori hangon, hogy mindenki megérti. 

Csókolom nőd kezeit, köszöntöm kedves leányaidat. 
Meg ne próbálj haragudni reám, mint kritikusra nem bánom, de mint 

szerkesztőre és emberre, az ellen protestálok in aeternum. 
barátod 

Gyulai Pál. 
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XI, 

K o m ó c s y József Szemere M i k l ó s h o z . 

Szemere Miklósnak, a mesternek, 
Komócsy József, a tanítvány, szives üdvözletét! 

Szeretek ellent mondani mindenütt, ahol csak lehet, néha még ott is 
»ahol nem lehet; de kedves Miklós bátyámnak még sem mondok ellent, azon 
állítására, hogy «rest», mert az én kedves Miklós bátyám restsége azon rest
ségek közé tartozik, mellyel vétkezik a közönség és istennője —a Musa iránt. 

Nem a vers hossza, melynek «elvágta talán végét valaki, mint a boros
hordó kötélnek», hanem igen is hosszú az én drága Miklós bátyám hallgatása ! 

Vagy talán szégyenli magát édes bátyám köztünk énekelni, kik csiri
pelünk, mint a verebek ? . . . Nem kifogás, annál nagyobb hiba! 

Megbámulom Hugo Victort, csodálom Byront, elragad Petőfi, gondolko
zásba sülyeszt Arany, ingerel Heine; de szeretni csak két poétát szeretem 
szívemből, az egyik Beranger, a másik Szemere Miklós. 

Szeretem, végtelenül szeretem Berangert, mert nem engedi a szeméten 
«Iveszni a gyöngyöt, hanem koronát csinál belőle magának; és szeretem 
Szemerét, mert még a «halottak csontjából is fészket tud rakni», melyben 
kedélye, e meg nem vénülhető fecske édesen, háziasán cseveg, majd röptében 
nyillá változik és oda talál, ahol fáj, csakhogy nem azért talál oda, hogy 
még jobban fájjon, hanem, hogy gyógyítson! 

Aranynak minden verse között csak azért van rám legnagyobb hatása 
a — fájdalom — töredékes «Bolond Istóknak», mert ebben Arany sírva.kaczag; 
Szemere Miklós minden költeményében kacmgva sír t 

Mily végtélen előny az: az emberi természet mind a két alaphangján, 
a sírásán és a nevetésén egyszerre dalolni! Igazán azt kell hinnem, hogy 
az én «REST» Miklós bátyám egyúttal fösvény is, hogy kincseit elrejti, vagy 
talán önző, hogy csak azért nem közli azt a világgal, mert neki fáj! Hát 
a kagyló nem fájdalommal termi gyöngyét?' 

Kagyló, tenger I Igen, tenger az én áradozásom, s miután nem akarom, 
hogy az én nagyon szeretett és tisztelt Miklós hátyám a tengert unalomnak 
keresztelje, a dologra térek. 

12 A verseket elküldtem Elemér barátomnak,* s valószínű, hogy Miklós 
bátyám már eddig megkapta. 

2£ Hogy haragszik rám Miklós bátyám, ez engem büszkévé tesz, mert 
meg vagyok győződve, hogy még haragját sem pazarolja egy Szemere Miklós 
méltatlanra. Egyébiránt nemes haragjának okát sejtem, s aligha nincs igazam, 
ha dátumát a legutóbbi két hét történetében keresem. 

Mindegy! inkább haragudjék rám Szemere Miklós, mint szeressen- száz 
léhűtő. Bocsánat a culinarismusért, de már én csak így mondom. 

Isten áldja meg szeretett bátyám, tartson meg becses hajlamában, akár 
a harag, akár a szeretetben, hogy első esetben ez utolsót megnyerni, vagy 
azt kiérdemelni alkalmam lehessen. 

1 Boruth Elemér költő (1833—1886.) ebben az időben Mádon szőlő
müveléssel foglalkozott. V. Ö. Perényi J. B. E. életrajza. Sátoraljaújhely, 1905. 
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Hej ! de messze van ide Lasztócz, olyan messze, hogy nem hiszem 

hogy a mértföldek számát pírosképű bankjegyeimből kirakhatnám odáig, 
habár verseim második kiadása következik. 

Pest, 867 3/12 Uri utca 6. sz. Szerető öccse 
K. József. 

XII. 
> 

Zalái* Józse f Szemére M i k l ó s h o z . 

Tisztelt és szeretett kedves Miklós bátyám! 
Régen lepett meg oly kellemesen valami, mint becses levele. Először 

a szíves figyelem és megemlékezés, másodszor megbízás, harmadszor az 
előfizetés ! Különösen ez utolsó megható volt rám nézve s becsesebb a többi 
•összes előfizetéseknél — ámbár hozzá kell tennem, hogy kedves Miklós 
bátyám gondolhatá vala, hogy művemmel előfizetés nélkül is kedveskedni 
fogok. 

A példányt, remélem, azóta már megkapta, mert a legelső kész pél
dányok közöl egyet rögtön beköttettem s postára tettem számára. Ah! 
mennyire lekötelezne kedves Miklós bátyám, ha véleményét költői beszé-
•lyemről,1 velem közölni méltóztatnák, 

A Rhédey Lászlóhoz írott elmésségtöl szikrázó humorteljes levelet 
Szederkényi, Tóvölgyi Titusz s még néhány jó barátom előtt azonnal fel
olvastam. Hatalmasan mulattunk fölötte. De három hétig beteg lévén s a 
•szobából ki nem mehetvén — Puki, Isaák és Okolicsányi előtt még föl 
nem olvashattam, mert a gyűlés alatt nem voltam képes őket összehozni. — 

De leírtam magamnak a levelet s amint Puky Roffról hazajön, azon
nal felolvasom nekik, vagy pedig leírom mindenikök számára. — A kéz
iratot hálás köszönettel itt küldöm vissza. 

A Brassai ellen irt röpiratot, melyet Szvorényi szíves volt ide köl
csönözni, kimondhatatlan élvezettel olvastam. Valóban, becses kis munka! 
Mennyi ismeret, mily éles bonczoló erő, mily finom izlés, mily hatalmas 
ilialectica, mily meggyőző érvek! Szeretném a kis munkát bírni. Ha tud
nám hol kapható, meghozatnám magamnak. 

Kedves Miklós bátyám! mikor szerencséltet már bennünket azzal, 
hogy költeményeit összegyűjtve olvashassuk ? Azon génre, mélyet Miklós 
bátyám képvisel a magyar Parnassuson s hozzá teszem: egyedül és annyi 
szerencsével K ép visel, méltán megvárhatja költőjétől, hogy végre egész pom
pájában és teljében legyen a nemzetnek bemutatva. Szóval kedves Miklós 
bátyám, mielőbb ki kell adnia összegyűjtött összes verseit. 

Fogadja kedves Miklós bátyám forró szeretetem s hódoló tiszteletem, 
roellyel maradtam 

Egerben, dec. 31. 1867. lekötelezett őszinte híve 
"'. . Zalár. 

PERÉNYI JÓZSEF. 

1 Szilágyi haragja. Költői beszély. Eger, 1867-


