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E czikk, 's ennek visszhangjai most már mindent végképen elrontottak, 
mit a* röpirat ügyében tenni kívántam. 

Én magamat nem tartom előítéletesnek tekintetes ur! de most már 
csakugyan arra kell fakadnom, mit egy kikeresztelkedett orvos fia mondott 
tulajdon apjának, hogy denique csak zsidó a' zsidó! Ez meggyőződésemmé 
vált. E faj magát soha semmiféle alakban meg nem tagadhatja. E' faj saját
ságainak íze, szaga, szine meglátszik és megérzik szellemének mindennemű 
nyilatkozásaiban, — meg még legnagyobb gondolatain is. Én részemről soha 
sem igénylettem tőle még csak köszönetet sem azon irtóztató fáradalmaimért, 
s' álmatlanu Ivirasztott éjjeleimért, mennyibe nekem az ő müveinek átdolgozása, 
színpadra hozatala stb. stb. került ; sőt valóságos szamártürelemmel viseltetem 
kiállhatatlan egyénisége iránt ; hanem azon gőg, mellyel hazáját e' czikkében 
lenézi, a' dühös gúny, mellyel azt hálátlannak vádolja valódi ok és jog nélkül : 
ez már minden türelmet meghalad; s' én ezen egyéniség iránt, ha nem 
tudom milly óriás szellem volna, sem tudok többé egyebet érezni megvetésnél. 
Egyébiránt bocsánatot kérek ezen igaz és őszinte expectoratioért; az bátorított 
erre, mert tudom mennyit tön a' tekintetes ur ezen szánakozásra méltó 
emberért, ki azon az utón van, melly bizonyosan őrüléshez vezet. Magamat 
-ajánlván maradok a tek. alispán ur 

Pest, jan. 5. 1848. alázatos szolgája 
Egressy G. Gábor. 

Közli : R. HOFFMANN MÁRIA. 

KAZINCZY GÁBOR L E V E L E I LÉVAY JÓZSEFHEZ. 
(Első közlemény.) . 

Lévay József 1912. július 8-án Kazinczy Gábornak hozzá intézett 44 
levelét elküldte Sárospatakra, Radácsy Györgyhöz, a főiskola nagynevű faná
rához, a következő levél kíséretében : 

Nagy tiszteletű Tanár Ur ! 
Engedje meg, hogy Nagytiszteletü úr czimére küldöm Kazinczy Gábor 

hozzám irott leveleit azon kéréssel, hogy méltóztassék azokat a kollégiumban 
illető helyére elhelyeztetni. 

Tompa leveleit a rimaszombati múzeumnak küldtem. Ezeknek legillőbb, 
legalkalmasabb helyét gondoltam a sárospataki kollégiumban. Egy kis beve
zetést vagy magyarázó megemlékezést is irtam a levelekhez. Ezt is kérem 
a ievelekkel együtt tartatni. Valamikor régen, gondolom, Abafi és Csanádi 
is elkérték ezeket tőlem betekintés vagy felhasználás végett. Hogy felhasználták, 
vagy kinyomatattak volna belőle valamit, arról nincs tudomásom. E dologra 
vonatkozik a Csanády három levele 

Őszinte szíves üdvözlettel 
Miskolcz, 1912 július 8. igaz tisztelő híve 

Lévay József 
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A sárospataki kollégium hálásan fogadta a becses ajándékot s elhelyezte 
kézirattárába. (Leltári száma : 951—996.). A 44 levél érdekes tanulságokkal 
szolgál Lévayra vonatkozólag. Lévay ugyanis emlékbeszédet tartván a Kis-
faludy-Társaságban Kazinczy Gábor fölött (1. Kisf. Társ. Évlapjai II. k.), sokat 
merített barátja leveleiből, s így ez a gyűjtemény érdekes bepillantást ad az 
emlékbeszéd előzményeibe. Közlésüket ezen kívül, s még fokozottabb mér
tékben, megokolja, hogy a két barát levelezése elsősorban irodalmi dolgokról 
folyt s így jelentős adalékokat szolgáltat a kor irodalmi viszonyaira és 
törekvéseire. 

Maga Lévay is érezte Kazinczy leveleinek ezt a jelentőségét s ezért 
a következő ismertetést bocsátotta eléjük Kazinczy Gábor levelei Lévay 
Józsefhez címmel : 

Én 1852-ben lettem tanár a miskolczi református gimnáziumban. Pár 
évvel azután sorakozott tanítványaim közé Kazinczy Gábor fia, Kazinczy 
Arthur. Ez adott alkalmat Kazinczy Gáborral yaló közelebbi ismeretségemre,. 
majd gyakori érintkezésemre, meiy később bizalmas barátsággá fejlődött. 

Kazinczy Gábor a forradalom után itt Borsodmegyében Bánfalván 
tartotta állandó lakását Vladár Lónyay Sarolta úrnő családja körében, a bán
falvi ódon úri kastélyban. Irodalmi és közéleti tekintélye, valamint lebilincselő 
egész egyénisége közelből és távolból vonzotta hozzá a kiválóbb hazafiak 
látogatását. A leigázott nemzet szomorú évei szinte ösztönöztek bennünket 
összetartásra, kölcsönös érintkezésre. Gyakran felkeresték Kazinczy Gábort 
bánfalvai mag'ányában Szemere Pál, Toldy Ferencz, Szemere Miklós, Ipolyi 
Arnold, Balassy Ferencz, — egyszer talán gróf Mikó Imre, egyszer Reményi 
Ede s többen. — Tompával együtt mi ketten voltunk leggyakoribb vendégei. 
Ott helyben Jakott s állandón a társasághoz tartozott a forradalmunk két 
hírneves hőse, a két Földváry testvér : Földváry Sándor és Károly. Folyt az 
eszmecsere a haza sorsa, irodalmi és társadalmi kérdések felett. Mindig 
Kazinczy volt a központ. Szikrázó lángszelleme, előadása, tanulságos társalgása 
mindnyájunkat lebilincselt. Beszéde mindig szónokias, emelkedett volt. Tar
talmát emelte a ragyogó külső, rokonszenvessé tette a hang ezüst csengése 
s fokozta az öszbenyomást a beszélő egész alakja. 

Volt ott a parkban, talán még most is megvan egy óriási nagy terepély 
vén gesztenyefa. Annak körben lecsüngő, szinte földigérö galyjai s lombjai 
alatt az árnyékos tér olyan volt, mint egy nagy tanácsterem. Olt csevegett, 
ott vitatkozott, társalgott együtt a társaság. Ott szokott megpihenni Szemere 
Pál, a már akkor nagyon öreg és beteges, midőn sétájában az ezeredik 
lépést bevégezte, melynek pontosságát az utána lassan bandukoló inas, egy 
kezében tartott régi nagy klepsidrán perczről perezre figyelemmel kisérte. 

Kazinczy Gábor hozzám intézett levelei, talán egynek kivételével mind, 
kelet nélküliek. Én sem jegyeztem fel kézhez vételüket. A múlt század 
ötvenes éveinek közepe táján kezdett hozzám írogatni. Találomra írom kezdetül 
az 1854-et. Folytatva egészen haláláig 1864-ig. Félre tettem apró papir-
szeleteit is. Mindamellett bizony mégis elkallódhatott nálam nem egy. Az ő 
fényes, gazdag szelleme s írói stilje tükröződik azok legtöbbjében. Mintha 
levélírói nagy készségét és bőségét és írása külső formáját is általa bál
ványozott nagy bátyjától, dicső emlékű Kazinczy Ferenczünktől örökölte volna. 
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Mindig édes örömmel emlékszem a vele töltött napokra. Vele való 
érintkezéseim mindig gyönyörködtető, tanulságos, felemelő volt rám nézve. 
Leveleit is az ő reá visszagondolás teszi előttem becsessé. De most már, 
hosszú életem vége felé nem akarva azokat tovább is fiókomban őrizni. 
Ne várjon itt rajok bizonytalan jövő, Kazinczy Gábor, az általam is szeretett 
és nagyra becsült sárospataki kollégium növendéke volt egykor. Hadd őrizze 
hát emlékét ott a kollégium kebelében ez a nebány (45) egyszerű, barátságos 
levél, melynek nyilvánosságra nem szánt sorai egy-egy őszinte sugárt vetnek 
az ő szellemére s apró viszhangjai a korszaknak is, melyben keletkeztek. 

Miskoicz, 1912. július 8. Uvay ^ ^ 

Amint Lévay is írja, a levelek nincsenek keltezve, s Lévay, noha ö 
tehette volna meg legkönnyebben, még időrendbe sem állította: az ö össze
állításában 1-től 45-ig számozva a legtarkább rendetlenségben követik egy
mást a különféle időkből származó levelek.1 Némi fáradsággal azonban 
majd minden levélnél meg lehetett határozni a keletkezés évét, sőt néha 
napjának a pontos dátumát is, s e?en az alapon időrendbe állítottuk őket. 
A levelek élén, fönt jobbra olvasható időjelzés tehát tőlünk való. Ha a 
levélben vagy levélen rajta van írásának éve, akkor kerek zárójelbe tettük, 
ha csak kikövetkeztettük, akkor sarkos zárjelbe állítottuk. Közlésünk minden
ben hü a kézirathoz. 

1. 
Tisztelt Barátom, [1855 végéről. 

Az uj év küszöbén barátibb köszöntővel nem üdvözölhettem Önt, mint 
hogy verseit, meghagyása' daczára, nem küldöm vissza. Egyetlen szabad 
napom se volt, mióta Ön oly nyakra főre elhagyott bennünket, s igéretemet, 
ítéletem' őszinte közlését illetőleg, be akarám váltani, s akarám nem csak 
azért, mert ígértem, hanem az ügy miatt is. 

Özönvizében fuldokolva a rímeléseknek, a közönség naponként veszti 
szomját s izét, Sinnjét ezen könnyed ételhez ; csomókat szül a sajtó s vesz 
át a legkegyetlenebb halál, tudnillik : a nyomtalan elpendülés. Boldog isten, 
egy darabtól is megvárnék, hogy átvillanyozza az országot, s most egész 
lakomákat tálalnak elénk, a nélkül, hogy azt mondaná valaki, «köszönöm 
szépen». 

Igenis, én azt hiszem, hogy novella —, s versre csak is ugy van szük
ségünk többé, ha kitűnő ; a középszerűségek' számát szaporítani, s ekként 
uj táplálatot adni a csömörnek — valódi hazaellenes tett. 

Önnel szemben bátran elmondhatom az efféléket ; önérzete biztosit 
engem, hogy lutheránus fulánkot nem keres szavaimban. S valóban, alig 
lehetne vád, melylyel kevésbé volnék sújtható, mint hbgy «nem oda nézek, 
hová ütök». 

De éppen az az ízlésteljes kezelése a nyelvnek, mely Önnek — adjon 
érte hálát — nagy mértékben tulajdona, gyakran megtéveszti az ember 
Ítéletét: költeménynek fogadni el azt, a mi csak vers. A zene, mely jól esik 
fülünknek, elszenderiti a kérlelhetetlen zsarnokot, az ítéletet. 

1 Valójában csak 44 levél. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XLI. 22 
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Versekkel állni elé most, oly nagy merész tett szeréntem, mely komoly 
megfontolást érdemel. Csatába, reszketve készül a gyáva, s gondolatlanul 
a hülye ; a férfi számot vetve magával s azokkal, kik közel állanak hozzá. 
Jaj annak, ki arra számít, hogy a közlegényi sorok közé temetve, sem a 
dicsőség nem veszi észre, sem a halál. Nincs ostobább dolog, mint a csata' 
risicojának tenni ki fejünket, előre lemondva bármi diadalról. «Ülj szépen 
a suton, vagy ha ki búttál, mutasd meg fogad fejérét;» tanitás, mit a leg-
simplexebb Klugheit is fölérhet ököllel. 

Bocsásson meg tehát, hogy meg akarok, bon gré mal gré, felelni ba
ráti bizalmának, s kérlelhetlen Ítéletet tartani a közlött kedves csomó 
fölött. Nem dicsérhetem meg inkább, mint hogy érdemes a gondra ; az én 
proletariusi, müértetlen, ilyesmikkel nem foglalkozott gondjaimra. 

Jacta est alea! kiáltsák valahányszor a deszkákra lépnek, die die 
Welt bedeuten. Azt «merényli» a jóravaló ember, de csak akkor, ha a meg
gy ónás', bűnbánat' etc. sacramentumaival élt. Bolond teszi meg azt, a mit 
most sem helyesel ; egykor szégyenelni fogja. — Bocsánat e baráti bizalom-
nak s pár napi türelem. Tisztelettel 

Kazinczy Gábor. 
2. 

Tisztelt Barátom, (1856. jan. 12.) 
Ez idén, kivételesen, annyira el voltam foglalva, hogy mind eddig nem 

értem reá, mint óhajtám, papírra vetni észrevételeimet az Ön' kedves füzet
kéje fölött. A lapokból olvasván, hogy az előf. ívek immár kibocsáttattak, 
s én, ügyekvésem daczára, netalán post festa jőnék: néhány megjegy
zésre szorítkozom, futtában, mert délig még consist, ülésem van, s délután 
siet Ewia(?) 

Mindenek előtt, hagyja baráti bizalommal elmondanom, hogy Önt azon 
készség s tapintat, melylyel a nyelvet kezeli, gyakran elragadja: többet mon
dani, mint a tárgy korlátai kivannak. Bármi szépen mondja is el ezt: de 
az, szükségkép a fő benyomás veszteségével vagy kárával történik, 

Továbbá 
Mi, kérész életű emberek, megszoktuk: borzadni a horatiusi kilence 

évtől, még akkor is, ha az kamatosán kifizetné magát. A compositjo' egyes 
árnyékait, az előadás' hiányait etc. csak is a hosszabb, s- eszménk' benyo
másától kijózanult vizsgálat figyelme veszi észre. Az előadás zengzetessége, 
azon elfogultság, melylyel minden uj creationk iránt viseltetünk (nem szerel-
mességet értek az «elfogultság» alatt, hanem az Ítélés' nem-szabadságát) 
szemet hunyat velünk gyakran aprólékokra, mik — legalább — a kerek-
dedség, plasticaiság etc. hátrányára vannak. 

Engedje meg, hogy a mai eritica hetykeségével, elmondjam, hogy 
figyelmemet főleg azon darabok ragadák meg, mik pag. 16, 21, 26, 27, 37, 
47, 51, 78, 93, 118, 123, 129, 130, 140 állanak; valamint: 

8, 19, 25, 31, 49, 67, 146, 147, 149, 151, 155, 160, 187, olyanok, miket 
még egyszer mérlegre vetnék, ha megütik-e. Hagyjon némely észrevételt 
mondanom több egyesekre, 

p. 1. Szép darab, de a kellő kerekdedség hiányzik benne. Az iró in 
médias res lép, s akkor veszi észre, hogy csalódott. Vagy az illusiót nem 
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szabad ugyanazon darabban oly bőven tárgyalni,, vagy az ébredést; mert 
egy alaphangnak kell lenni a műben. S aztán, ha az illusio költői 
s szép képekkel'teljes leirása után egy fájó s ép ezért (vagy tehát) rövid 
stropha mutatná a kiábrándulást: az oly epigrammai élt adna az egésznek, 
a mi így a mint van, tökéletesen elvesz. Vagy is : a darab fele azt látszik 
megmutatni, hogy az elsőnek írására nem volt ok. A költészetnek pedig 
fő czéla az ámítás vagy is: az olvasó érzületének átvitele egy idegenbe, 
a mienkbe. 

p. 4. Ugy tetszik, nagyon bőven van előadva. Arány tartandó, szerén-
tem, ,az eszme, az egy eszme* magva s az előadás húsa közt. 

p. 11. A hajdani tanítóm végső stropháját elhagynám. Nem románcz 
az, hogy tört. előadást kívánjon. De — különben is, dagály, és pedig nem -
aesthetikai, van benne ; szükségtelen is.. 

p. 11. Szerelmes. Az Ön által már kihúzott stropha kihagyandó ; elrív 
a hangja s splendens pannusként fityeg ott. 

p. 20. háromszor rimez Ön erre látom, s e háromszorosság elég volna 
hogy az olvasó sütésnek gondolja. De nem is szükséges. 

p. 21. A Pest, mint Bánfalván létekor elmondani, minden esetre el
hagyandó. Ennyire nem lehetünk subjectivek. 

p. 24. A köny gyönyörű darab, de az utolsó, igenis naiv stropha 
semmivé teszi hatását. Kisszerű tárgy hozzá. Az ökörszem, mégha sas 
viszi is felhők közé, nemcsak nem szűnt meg az lenni, sőt még ökörszemebbé 
válik. 

p. 28. Ha a gyöngéd, szívből fakadó dalocskának megfelele-e az utolsó 
stropha ? kétlem. A kedélyes és az élmény (?) aligha szeretnek egy fedél 
alatt lakozni. 

p. 34. « Midőn arczod redői közt keresnék Az engem elbájolt vonásokat.» 
Miért nem választ, kedves Barátom, berangeribb darabokat az Öreg' 

munkáiból? Aztán: hogy a külf. müvek iránt Sinnt költsünk : első feltétel, 
hogy ne hagyjuk meg rajta az Ubertragolás nehézkességét, göröngyeit. De 
én, egyáltalában, nem hiszem, hogy a költészet húsa (metrum etc ) oly sans 
façon kezelhető mint most divat. A zökögő vers mindig zokogni fog, ha 
szárnyat tüzünk is tengelyéhez. 

p. 41. Ha valami érdeket nem ad Ön a hősnek (legyen az rokon — v. 
ellenszenvünket keltő) a darab prosai marad, s csak azt tudjuk meg belőle, 
hogy Barna Lászlót felakasztották. — pag. 42. az a sor, hol a zsidó jő elő, 
assuálva van, inyem szerént ; de még azt sem tudjuk meg, miért került ide 
ez a zsidó. 

p. 55. Nálam bizonyos szürkületes, csonka, fél-benyomást hagyott. 
Mintha mindig csak vártam volna, mi lesz hát belőle? 

p. 59. Kontár s laieus vagyok, s csak borong fejemben, hogy e dara
bot, igy a mint van, nem adnám, "mert igen-jóvá tehető. Képzelhetlen 
kínomba kerülvén az írás : személyes találkozásunkra hagyom fel nem 
annyira okadatolható, mint sejtethető észrevételeimet. 

p. 61. Gyönyörű legendái tárgy. A legenda hivő, áhítatos légkörébe 
kell vetni ez eszmét, mely igy, a mint van, benyomást sem hagy; amúgy 
megragadóvá lenne. 

22* 
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p. 70. Ha vonatkozik valakire, nem értem ; ha nem, több mag vat 
csontot óhajtanék belé. 

p, 73. Aligha bevégzett darab. Legalább: az utolsó stropha elüt az 
előbbiek szilaj, kihivó hangjától. 

p. 74. Egy strophaban kétszer jö elö a rubin. Vagy egymás mellé 
teendő (eomparativus helyett péld. rubin ajka rubinnál is szebb etc.) vagy 
elvetendő; mert két képet egygyel nem adhatunk. 

p. 76. Az első négy sor sehogy sem tetszik; mindenek fölött az egy 
időre. Mi hatást várunk a keserves kor' leirásától, ha előre meg mondjuk, 
hogy az csak egy ideig tart ? Hát az a sőt ! 

p. 77. Nem complet, valamint p. 79. Pedig főleg az utolsóból, ugy 
sejtem, igen jót lehetne csinálni. 

p. 81. Hiányzik benne valami. 
p. 86. Hihetőleg — legalább érezteti magát, — alkalmi darab. Az utolsó 

strophát én nem tartom költeménybe-használhatónak. De aligha tartanám 
meg az egész darabot is. 

p. 89. Igen bö előadás. Eszméje gyors, epigrammai tárgyalást kívánna. 
p. 100. Az utolsó stropha nem mond egyebet, csak prósában az előb

biek poetai képeit. 
p. 109. «Hogy im a szám igy elszaladt». Ezt a magy. igy mondaná: 

«Hogy nyelvem ím igy megszaladt.» 
p. 126. «Téged a jó isten 

Költőhöz teremtett» etc. 
Aligha szükséges, s aligha poetai. Az olvasóval reducaltassuk e költővé 
mind azon képeket, miket a nőről elmondánk. Aztán nem minden költő 
poéta s miért korlátoljuk a poesist poétává? 

p. 129—35. Gyönyörű darabok ; kár hogy a p. 131. képe nincs kivivé. 
Ezen darabokat (itt-ott megreszelve) egy kalap alá fognám, mert egy asszonyt 
tárgyalnak. Fölséges arczképpé lehetne kikerekíteni. 

p. 136. A fecske s a hir és dicsőség együtt nem használhatók, mert 
képtelen fogalmak. Kereshet a fecske mást is : napfényt etc. 

p. 145. Az ítyeket is foltoknak tartom, mint e darabban «hajtja, fújja», 
— «tűnik, széled». Mind az folt, a mi ha elmaradna, veszteség nem volna 
v. észre nem vétetnék. Hát még az, mely ha van: érezteti magát, hogy 
fölösleges ! 

P 170. « S megöl egy-két víg madarat.» Szint oly prósai, mint, 
itt, bántó. 

P . 185. Ezzel végezném a gyűjteményt, elhagyva az utolsó, fityegő, 
stropháját. 

Kezdeném talán, a Múzsámmal p. 181. kihagyva a «hir kengyel
futóit», s az utolsó négy, igen-rossz sort. Pedig mily szép, csak egyszerűm 
mondattassék él ! 

Egyedül addig sose vagy.. . 
A fülmile 
Csak zeng, csak zeng, nem tudni hol, 
Sötét bokrában 
Éjjel is búsong s dalol. — 
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Vegye, tiszt, barátom, e firkálatot, mint tehetségei iránti elismerésem1 

bizonyítványát. A poetaság maholnap elvesztendi hitelét; verje meg az 
isten — megverte T- azokat, kik okai voltak. Nincs oly keresztyén türelem, 
mely el ne unná, annyi polyvával regaliroztatni azért, hogy itt-ott egy 
buzaszemet kapjon. Hiába nyomat Friebeisz uj czimlapot Czuczornak etc., 
a tény az, hogy a vers nem kell. Annál inkább kötelességek (azoknak, kik 
arra képesek) ön maguk, az ügy, a jövő iránt, hogy e plundersweileni 
Jahrmarktban csak ugy lépjenek fel, ha értik : Digito monstrarier, hic est. 
Az a kötetes ambitio gyakran jégre viszi az embereket. Kazinczy azt mondja 
egy levelében: Bolond ad ki olyat, mit érez, hogy jobbá tehetne. Dras-
ticus mondás, de aligha nem alapos. Én — ha tehetségem volna — ambiti-
osus ember volnék : de ambitiomat nem az uj donságrovatok' tovasietés 
közben rám-dobott szalmakoszoruiban, hanem a jövendöbei alapos hitben 
keresném. Mennyi köteg verset burjánzott fel az utóbbi idő ; kétségbe kel
lene esni kiadóik józanesze fölött, ha, 10 év múlva, 2/s fölött nem piru-
landnának. Nem-születni, az nem baj ; de meghalni, az rósz, hát még minr 
sirásónk lenni. 

Semmi legkisebb igényem, hogy Ön súlyt helyezzen nézeteimre ; de 
én, mint becsületes ember, baráti tartozásomul tekintem az őszinteséget Ön 
irányában. Bármi kiválólag-szépeknek tartsam főleg a kijelöltem darabokat : az 
Ön' helyén mégis várakoznám. Mikor gyűjtötte össze Goethe verseit ? Mily 
vandáiságig szigorú volt maga iránt Sehiller ? Nagy mértékben kell bírni 
annak, ki a jövőt akarja, az erővel : hogy a jelenről, bizonyos tekintetben, 
lemondjon. 

Igen kellene csalatkoznom, ha ezt Önt (nem azon igaz érzelemnek 
tulajdonítva, mely sugallá) nem ugy fogadná, mint azt reményleni okom, 
sőt jogom van. Maradván nyájas baráti üdvözlettel 

Bánfalva, ian. 12. d. 1856. Kazinczy Gábor. 

Még egyet. Könyvekre osztanám fel, ha kiadnám, a gyűjteményt ; 
higyje el, hogy egy költői, gyöngéd szivdal után amolyan pitykés dbot 
olvasni — majdnem élvezhetetlen. Olla potrida. 

Ide jegyzem még, hogy egyik szép darabját nem így kezdeném : Jer, 
paraszt gyerkőcze. — E megszólítás didacticai intésekké teszi azt, a mi mint 
ilyen, ha nem állana is, de költőileg minden esetre szép. S ez elég. — 

(E kritikai levélben, mely Csokonainak Dajka verséről írt levelére emlé
keztet, több pontot ceruzával megjelzett Lévay. Tulajdonképen az Ujabb 
költemények kéziratának bírálata. Megjegyzéseit figyelembe vette Lévay, 
a Múzsám címűt p. o. előre tette.) 

3. 
Tisztelt Barátom, (1856. jan. 22.) 

A Sajó, rossz kedvében elsöpörte a hidat, mit a magas kormány két 
évig életveszélyeztető «ideiglenességében» meghagyni méltóztatott, s darabig 
teljesen megakasztá a közlekedést. így lön, hogy nyájas sorait, jan. 9-dröl, csak 
a csomó elküldése után vettem, s nem reflectálhattam, levelemben, reájok. 

Igenis, én mellözhetlen szükségesnek tartom, hogy egy versgyűjtemény 
ne olla potrida legyen;, el kell találnunk, hogy az olvasó hangulatát ne 
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kergessük zuhany alól orosz fördőbe, s viszont ; soha képtár fölállításánál % 
nem jutott eszébe senkinek, hogy az iskolák' ellenzetességeinek éles össze
rakása által reményijén vagy akarjon hatást. De mily czímeket adni e 
könyveknek? hic Rhodus. Hogy megfelelők legyenek: ritkán sükerül ; kerül
nünk kell azt is, nehogy affectálni látszassunk a keresettséget, czifrát etc. 
E Scyllák közt legczélszerübbnek s igénytelenebbnek tartom az első, máso
dik etc. könyv használását, főleg oly gyűjteményben, mint az Öné, mely 
majd egészen — s ez hiány — dalokból áll, a költői nemek' változatos
sága nélkül. Ne vegye rósz nevén, hogy e hiányt kimondám; öszszes 
újkori költészetünket sújtja ez, s bizonyos egyhangot vet reá, mely nagy 
részinti szegénységét fe(l)hivóbban érezteti. 

Szint oly ellensége vagyok a meg nem keresztelt egyes daraboknak. 
Vagy írójuk hanyagságát mutatja ez, vagy a compositio egyöntetlenségét, • 
egyeszmétlenségét, vagy affectatiót. Merem állítni, hogy tertium non 
datur. Kivétel, természetesen, az, ha, egy magában is egyszerű fajt, péld. 
népdalokat rakunk egy csomóba. De ilyenkor általában a czimezés fölös
leges. Nem vagyok az utánzásnak quand même, szószóllója, de e vád nélkül 
is merhetek Goethére hivatkozni. 

Ne vegye tolakodásnak, ha a gyűjtemény' czime iránt kérdést teszek. 
Az olyan Száraz lombok (!!!) féle czimek szint oly bántók s izletlenek, 
miként nem irnám à la Tóth András verseimet költeményeknek. A Gedichte-k 
még nem Dichtung-ok, s ha igen, ne én mondjam azokul, hanem a 
eritica. 

Nagy érdekkel várom viszonti észrevételeit. Sans façon kimondom, 
hogy oly egyéniségtől, mint az Öné, örömmel is. 

Még egyet. Ki a nyelvet oly ízléssel, oly magyarul kezeli, annak, 
koronként, jó volna, oly mestermüvekkel próbálkozni, miknek nem birása 
minden irodalom' kiskorúságát mutatja, s miknek plastieai, a legkisebb 
foltokat meg nem tűrő tisztasága saját izletünket annyira elkényezteti, hogy 
minmagunktól is hasonlót követeljünk. Isten mentsen, hogy a fordítást 
quand même, de igen, a remekeknek — csak igy gyümölcsöző — tanulmá
nyozását Itt van, például, a világ' könyve, Faust. Coleridget az angolok, 
első sorába helyezik embereiknek, csakis Goethe miatt. Egy új, meghódított 
világ volna az, des Schweisses der Edlen werth. Annyi tehetség mellett, 
mint az Öné, kedves barátom, biztosan reményiheti, hogy sok olyasmit, 
mit 56-ban helyesel, 66-ban pirulva fog tűzre hányni : mily vehiculuma 
volna az önkifejlesztésének, ha megszoktatná magát «a legfensőbb mérfokot 
alkalmazni» saját müveire. 

Ne hajtson mind erre semmit, ha az saját érzületével nem találkozik. 
Gyümölcsöző csakis igy lehet minden — bár mily alapos — tanács. — 

Engedje már most, hogy én forduljak segélyéhez. 
Két szóra vari kifejezésünk, magyaros, de nemtelen ; van-e nemesh, 

nem tudom. Ön talán segélhet. Sans façon (teketória nélkül) és confondre 
(prellen, lóvátenni, vagy is ugy csalni meg valakit, hogy egyszersmind 
bolonddá tettük.) Toldytól nem maradhatok, hogy a miket, évek előtt, 
Moheréből dolgoztam, adjam neki; s e két szóra (bár a vigjáték tónusa 
többet enged mint más) nagy szükségem volna. . 
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A napokban egy dal került elém ; miről a csehek azt praetendálják, 
hogy «kilencz száz éves». Asszonyaink kedveért, kutyafuttában s szóról 
szóra lekaptam ; prosai hűsége miatt teszem, mint curiosumot, ide. Meg
érdemelné, hogy költőileg adassék vissza: 

Tölgyfa áll a messze rónán, 
Tölgyfa gályán egy kakuk ; 
És kiáltoz és keserg hogy 
A tavasz nem tart örökké, 

Hát a gabna a mezőn mint 
Érlenék be hogy ha mindig 
Csak tavasz virágzanék ? 
És az alma kérteinkben, 
Hogy ha csak nyár volna mindig? 
Mint didergne a kalász künn, 
Hogy ha más nem volna mint ősz ? 
És a lányka mint búsulna, 
Ha magán maradna mindig ! 

Isten Önnel, Tisztelt Barátom ; fogadja igaz kézszorításomat. 
Kazinczy Gábor. 

Oly sok hasztalan magyar könyvért adtam ki pénzt, hogy Ön szívesen 
lekötelezne, ha a Fáncsy-Albumot (hihetőleg bírván) áttekintés végett közlené. 

E levelet csak ma, szombaton küldhetem. Válaszát Rácsok ur, holnap 
reggel indulva, kihozhatná. 

Elül még e sorok vannak írva: 
jan. 22. d. rég itt hever e levél, mert az alkalom, melylyel küldeni 

akartam, itt feledte. — A Fáncsy-albumra nincs többé szükségem. 
K. G. 

4. 
Tisztelt Barátom, [1856-ból] 

Örülök, hogy Bozzay munkái iránti indítványomat helyeslé. A müvek 
lényege fölött szóval, ha isten éltet, s teljes önhitten jelentem, hogy Ön 
igazat adand nekem e részben is. Compromittálni merek önben, izletét s 
müérzékét ismervén. Csak hidegen kell a dologhoz látni. 

És aztán az a magyar critika! Olvasta Ön e boldogtalan jószág 
(a eriticát értem) egyik matadorának véleményét Önről a P. Napló valamely 
számában ?* Látja, tiszt. Barátom, én nem helyeslém, hogy Ön, most, gyűj
teményét kiadja; pedig Önt Goethének tartom Vajdával szemben; s ime 
Greguss úr a középszer költőjének mondja Önt ! Mondhatott volna-e sérel
mesebbet és — Örüljön ennek, igaztalanabbat I 

A verscsomót újra át kellvén olvasnom, nem küldhetem. Szeretném 
személyesen megvitatni. Igaz baráti üdvözlettel 

K. Gábor, 
Egy munka érkezett meg a megrendeltek közül ; küldöm. Képzelheti, 

hogy nem én szakítám szét. 

* Bizonyosan Greguss bírálatára céloz, mely Lévay Ujabb költemények 
c. kötetéről 1856-ban jelent meg. 
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5. 
Tisztelt Barátom, [1856. szept. végén.] 

Olvastam Bozzay verseit. Őszintén bevallva, nem merném értek a fele
lősséget elvállalni. Nem tartok mindent dagálynak, a min egy kis sujtás van, 
de e fiatal embernek dolgozataiban, a müérzék hiánya miatt, nem csak 
dagály van, hanem, Gelliusként, tumor africanus-pöf is, egész az értelmet
lenségig. Annál inkább megkaptak a Levéltöredékek. Egy lapjuk többet 
igér az egész verscsomónál, s írójukat érdemesítik, hogy emlékezetének fen-
tartására történjék valami. Szabad-e Önt kérnem, méltóztassék velem e leve
leket, mind, eredetiben közleni. Az ilyeseket, a mennyire lehet, intacte 
kell közleni, hogy a perez' szine is meglátszassék rajtok. Legczélszerübbnek 
vélném, ha, e leveleket véve alapul, egy kis éietírással, néhány (legjobb) 
művét, bár jelent meg azelőtt, bár ne, közlené egyikében a gombázó 
albumoknak (talán a Sárossy által tervezettben). Több súlya volna így, 
mintha a teljes gyűjtemény által az olvasót enttauscholnók. Kertbeny a 
berlini Magazinban néhány év előtt egy szemlét adott irod. állapotainkról, 
s abban Bozzayt, mint Petőfi választott tanítványát említi. A józanabb olvasó 
ezen, ugy hiszem, csakis álmélkodni fogna. 

Emlékszem, hogy a Magy. Sajtóban egy czikksorozatot láttam e czím 
alatt : Kelet könyvei. Nem olvasván, nem tudom, ha B. munkája-e. Ez is 
érdemelné a közlést, rendezve, bár mennyire éreztesse is rajta Lamennais és 
Miczkieviez magát. 

Egyébiránt bocsánat, hogy a füzetet magamnál tartom. Toldy Patakra 
rándult codexeket keresni s óhajtanám Ítéletét hallani. Engem, meglehet, 
túlszigorúvá is tőn a modern rímelési diarhaea. 

Hasonlag bátorkodom, némely tétel megvitatása végett Arany érteke
zését még megtartani. Toldi ugy monda, hogy a Múzeumban közlendi. 

A Voltairei verset igen köszönöm. Isten Önnel, kedves barátom. 
Ohajtám vala az Ön és magam érdekében, hogy Toldy itt mulatása alatt 
pár napra láthassam. Álmélkodom, hogy lehet Miskolczba oly válhatlanul 
szerelmes. 

Szíves üdvözlet és baráti kézszorítással Kazinczy Gábor. 

(Toldy — saját bejegyzése szerint — 1856. szept. 26—8 napján volt 
Patakon. Tehát e levél ez időből való. Bozzai versei az Életképekben 
1847-ben Kelet könyvei u. o. 1848-ban jelentek meg. [Levelét 1850-en írta 
Lévayhoz] Munkái csak 1886-ban jelenhettek meg.) 

6. 
Tisztelt Barátom, [1859-ből.] 

Nehogy alkalmatlanságot csináljon magának a D. József versei miatt, 
megjegyzem, hogy nem óhajtok egyebet, mint azt: szíveskedjék csupán czímeit 
leírni azon daraboknak, miket Ön, egy vagy más tekintetből, közlendőknek 
vél. Ha találkozik ízlésünk, annál jobb ; ha nem, okot ad «megrágnom» 
saját Ítéletemet. 

Miért választa Ön épen Titust fordítani? nem tudom. Én Romeot 
tanácsoltam volna, már csak azért is, mert legújabban Mommsen annyit 
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tett e dráma körül, hogy azt, egyelőre legalább, véglegesen elintézettnek 
mondhatni. 

Vajha el ne menne Önnek kedve Kczytól ! — Szabadjon hinnem, hogy 
Ön nem bók-kicsikarásúl nézi, ha óhajtásomat fejezem ki, véleményét 

, hallani arról, a mit — kitűzött lapszámon, rósz kedvvel s e téren járat
lanul— levezetésként pár nap alatt compingáltam. 

Sajnálom, hogy hinnem kell, hogy Ön nem találja magát à son aise 
Bánfalván: oly sok holmival ismertetném meg, irodalmunk múltját illetőleg, 
a mit máshol aligha találhat. Ezt kell pedig ismernünk, hogy prosternál-
juk magunkat azon hősök előtt, g derültebb tekintettel nézzünk a torlasz-
kodó fellegek közé. — Valóban, néha sajnálkozom, hogy 20 esztendős korom
tól 30-ig csakis táblabíró voltam. 

Hanem azért tartson meg őszintén viszonzott baráti érzéseiben, mikkel 
vagyok egész szívvel az Öné : 

K. Gábor 
Heckenast kéri a Kczy-Berzsenyi levelezést. Ennek fénykiadásáva 

akar ő is a jubiláris ünnepen szerepelni. 
Mit mond Ön: nem volna-e szép, ha Ön meg egy kis Album-félét 

állítna akkorra össze ? Önnek sok jó embere van a «modern» emberek közt, 
s a múltra meg egy pár nagy érdekű adalékot én hoznék. — Ezt az eszmét 
szeretném Önnel meghányni. Kiadóban nem volna hiány, — Hát a Kczy. 
költemény gondolata pihen? 

A levélben elül és felül e sor van még: Nina kisassz. csötörtökön 
délután jő haza. Avis au lecteur. 

7. 
Tisztelt Barátom, [1859-ből.] 

Bármi rósz és hanyag levelező legyek, s boszant ez irtózatos penna : 
meg nem állhatom, hogy pár sorral meg ne feleljem levelét. 

Bősz kedve volt, mikor azt irta. Annak számítom azon türelmetlen
séget, melylyel Ön mind a Shakesp. fordítását, mind Kézayt nézi. 

Boldog isten, Ön máris, és pedig ok nélkül elveszte türelmét: mit 
tegyünk mi, kik egy-két adat fürkészésében, s «a magunk contentumáért», 
éveket töltünk. Ön azt mondja, hogy nem akar többé írni «azért hogy írjon», 
mint péld. Kézayt. Tehát akarhatná-e, hogy az úgy jöjjön ki, a mint van ? 
Ön csak áttekintésébe is beléunt egy pár nap ; én élvezetnek tekintem, ha 
miben segédkezhettem. S íme, Önnek mégis panasza van. Mire, kire ? való
ban nem tudom. — Shakespeareba úgy szólva belé sem fogott, s már abba 
akarja hagyni; miért? Mert «a vállalatról mit sem hall.» S ugyan mit 
hallhatna e pár hó alatt? — Látja, a mit én Goethe-, Moheréből etc. 
kísérlettem, azt Toldy ugyancsak megkoszorúzta 4—5 év előtt már: s én 
nem merem adni. Mert érzem, hogy jobban adhatom még. — Igen, Ön még, 
e tekintetben, a «modern» nemzedékhez tartozik ; sajtó alá akarná néha 
telegraphirozni a mit gondolt. Pedig Önnek több tehetsége van, hogysem 
ignorálnia kelljen a novum prematurt. 

Ismerős-e Ön Szabó Károlylyal? — Szeretném, ha igen, mert vajmi 
járatos és elfogulatlan az élőkor történetében: s óhajtanám, ha Kézayhoz 
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jegyzeteket dolgozna. — Látja, Ö tiz év óta dolgozik Anonymuson, s mindig 
talál újat, rectifieálandót. 

írtam Önnek, hogy Toldy tőlem függeszté föl, az Academia által adas
suk-e ki történetíróinkat ; s ha igen, sajtó alá mehetnek azonnal. De nincs 
mit adnunk ; e téren nehezebb a szereplés, mint egy-két beszélykét «összeütni». 

«Az Albumnak quand même hitele veszett.» Igaz. Rehabilitálni kell. 
Hogyan képzelhette Ön, hogy én e K.-AIbumot másként akarnám, mint a 
hogy írta? Még esak értelme sem lett volna gondolatomnak külömben. 
Persze könnyebb egy-két vers és beszélyt összecsákiszalmázni, s Albumnak 
keresztelni : tegyék ezt mások, de ne gondoljam, ne tanácsoljam én. — 
A pénzről biztositnám, csak volna, ismét, mit fordítani. 

Balul értett Ön abban, a mit Bánfalva iránt írtam. Nem mondám, hogy 
roszûl találja Ön magát is, hanem azt, hogy nem találja magát úgy hogy 
«jól essék». Nem volt szemrehányás, nem volt korholás ; söt inkább vehető 
érdekeltségnek, melylyel Önnek egyénisége s tehetségei iránt viseltetünk itt. 
Egyébiránt annál jobb, ha tévedtem ; nyereségemül tekintem, azt. 

Patakkal jó volna magát érintkezésbe tenni. — Mit gondol Ön, ha 
néhány arany jutalma-t tűznék ki, a tervezett czél érdekében, a Musafiak 
között ? 

Lekötelezne, ha D. verseit olvassva, a mi eszébe jut, plajbászszal a 
lapokra jegyezné. 

Isten Önnel, kedves barátom. Vegye ezt a mit mondtam azon igaz 
baráti méltánylás és becsülés jeléül melylyel vagyok 

egész szívvel az Öné 
K. Gábor 

8. 
Tisztelt Barátom, [1860. okt. 6.] 

Baráti kötelességemnek tartom, Önnek a Gaál-féle gyüjteméy II-ik köte
tét megküldeni. Óhajtanám, annak idejében, véleményét ismerni, s főleg a 
két kötet előadása iránt. Bakkancsosok irták le e meséket, s az olvasóval 
éreztetni kellett ezt a nélkül, hogy az alkalmatlan legyen neki. 

Két curiosumot mellékelek ide olvasás végett. Shakespeare minden 
müvéhez máshonnan kapott Anregung-ot (hogy van ez magyarul ?) ; én nem 
Vagyok költő, desöt verscsináló sem, de e két bohóság olvasásakor egy 
compositio körvonatai rezegtek (rêvegtek ?) lelki szemeim előtt. — Szeretném, 
ha a magyar költészet emelkedni kezdene a lyra járszalaga mellől ; mikor 
lesz az, ha oly szép tehetségű emberek sem akarnak neki-gyürkőzni, mint 
Ön ? A művészetben — az én proletarius felfogásom szerént — több a 
forma mindennél. Láttam egy agyag-korsót a Phidias korából ; Báró Boehm 
a kincstár' illető osztályának európai hirü főnöke 8000 pftra becsülte. Nem 
kétlem, hogy ha gyémántból van, még följebbveri egy zsidó Juwelier. 

Nem lopom tovább idejét, hanem sans façon ölelem szíves baráti 
érzésekkel K. G 

oct. 6 d. 
Mily nap ez! — Vasatön jár testünk és lelkünk; megyünk, nyargalunk, 

el, tova; látunk, nem nézünk; azon jártatjuk eszünket; mi minden kerülend 
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elénk ; nem eszmélkedünk a látottak felett. A lyráról fecsegünk, a helyett, 
hogy sötét ünnepet ülnénk lélekben ! 

Ugy kell. 

Folytatása egy külön lapon de ugy látszik, hézag van : Mert élünk s mert 
az élet kötelességeket hárit nyakunkba, kinek-kinek tehetsége szerént ; s a 
ki számotvet teendöive\, szint oly jól cselekszik, mint ki az emlékezést, 
mint a növényt, ápolja s megfogamztatja lelkében. A gyűlöletet, mint a lőport, 
ki s túl tesszük az érintkezés látvonalán, hogy biztositsuk, azért hogy annak 
idejében felhasználhassuk. 

9. 
Tisztelt barátom, [1860. nov. 28.] 

E* pillanatban kapom kedves és geistreich sorait. Nem válaszolhatom 
meg bővebben, mert vendégem van, s borán indítom el e pár sort. 

A mit Ön írt, csak abban lepett meg, mily jól leirta ; a tartalom olyan, 
milyennek korülbelöl képzeltem. Azóta csak megkapta már talán hosszú 
levelemet; ohajtám vala, hogy azt előbb vegye, mint Borsod első alkotmányos 
ünnepe ületett. 

Azonban éget a vágy, közelebbről látni, mint néma szem —, illetőleg 
fültanú, a történendőket, s így szombaton délután berukkolok, ha csak 
fata favebunt. Szombaton már, azért, hogy egy füst alatt az egyházi tanács
nak is bemutassam magam', s jól kibeszélhessük magunkat. 

Kérem, méltóztassék számomra szombat est vétől kezdve Fejér uramnál 
egy tágas utczai szobát azonnal kivenni akkorára s fölelöpénzelni ; már 
egyszer lóvá tettek. 

Addig is várom válaszát s baráti tisztelettel 
Tout à vous 

hétfőn késő estve K Gábor 
28 29 

(Kívül : Balra néző fejű bélyeg Putnok JJ bélyegzővel és Miskolcz JJ 
bélyegzővel. Borsod alkotmányos ünnepe az első megyegyülés volt 1860-ban.) 

10. 
Tisztelt barátom, [1860. nov. 29.] 

Tegnap postán írtam ugyan Önnek, de tartok tőle, hogy két hét múlva 
kapja meg levelemet, s alkalmam levén, ismételem kérésemet : méltóztassék 
számomra Fejér uramnál egy utczai tágas szobát kivenni azonnal. Én szom
baton-estve Miskolczon leszek legfölebb 6 órakor; s szeretnék Önnel azonnal 
találkozni. Estelire minden esetre meghívom Önt, s hakit jónak lelend, 
válasszon. 

Kapta-e már hosszú levelemet? Én egy postán kaptam leveleket 
1., Boroszlóból 2., Ulmból 3. Parisból; ezek legfölebb 8 nap alatt jöttek 
4., egyet Pestről, mely megjárta 32 nap alatt az országot, ezen rá-írással : 
unbekannt. S az Pesten is, hol 8 hírlapot expediálnak számomra. Tanulság : 
Boerhave1 híresebb ember, mint az Ön igaz barátja K. Gábor. 

1 Tudjuk, hogy Amerikából ekként czímzett leveleket kapott: «B-nek 
Európában.» — A másik oldalon: Választ kérek a szoba iránt. 
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11. 
Tisztelt barátom, [1860-ból] 

Ma reggel küldtem poátára válaszomat ; egy oly hosszú levélben, milyet 
talán 10 év óta nem írtam; s mert, dél felé, hallom Ninától, hogy dél után 
Miskolczra megy. 

Örülök, hogy az edények színe iránt egyezik ízlésünk. Árak iránt 
Földváryékkal méltóztassék majd végezni; éh csak figyelmeztetni fogom őket, 
hogy p[er]c[en]tet adván minden kereskedőnek : méltányos, hogy azt a direct 
vevők is, megkapják. — Egyébiránt az egész csomót mingyárt akkor módom 
volt Sz. Péterre eljuttatni költség nélkül. 

Arany lapjának jövőjéről, bár mily legyen az, elmondám nézeteimet. 
A cultura nem bánt bennünket. Aztán túl számosak már azok, kiktől az 
Augias-ólt kitisztítani kellene, s I. Napoleon azt monda, hogy túlszárnyaló 
mennyiséggel nincs sereg, mit meg ne verne. Azok, kik Aranynak valók, vagy 
lusták mint Ön s vagy öregek mint én, s az ívet meg kell tömni hetenként 
quand même. — Aranynak se válaszolhattam sok vigasztalót, de megtettem 
a legokosabbat: tiltakoztam ingyen példánya ellen. 

«Shakespearei dolgozása iránt nehogy félreértsen Ön. Én azt nem — 
roszaltam, csupán arra figyelmeztetem, hogy ha Ön volnék, nem állanék ki 
e téren másként, mint legalább is versenyezve legjobb társaimmal s megvallom 
hogy Aranytól (mind dolgozása —, mind censurájától) sokat várok. Az oly, 
kitűnő ember, mint igen kevés más. 

Nyelvünk ott áll, hogy a döczögés tilalmas. Mit ér a Zombory Iliásza 
(Uj Muz. aug. füz.), ha az embernek minden lépten Heinét juttatja eszébe 
(a Voss Shakespearejéről szólván) ? A fülön át sokat be lehet a fejbe csik-
landani ; ízlésünk és fejünk utasítson, hogy csak azt, a mit lehet és szabad. 

Igen várom postai levelemre válaszát. — Most még holmit : 
1., Kalas mérnököt figyelmeztettem e munkára, minek czimét ide 

csatolom, s kért, rendeljem meg neki. Ne sajnálja Fraenkelnek átadni, hogy 
hozassa meg azonnal. 

2.) Fannyt Serényinének Ígértem ; ha elolvasta Ön, kérem, valamint 
a portugál irodalomról szóló könyvét Toldynak. Be jó lett volna belőle egy 
czikket penderíteni Aranynak ! 

3., Azon levéltári iratokat, miket Ön a ktárnak adott, igen szeretném látni. 
. 4., Az ide csatlott levelet az Egyháztanácsnak. Szíves kézséggel 

K Gábor. 
Méltóztassék levelemre boritékot tenni ; nem tudom, kinek és miként 

czímezzem, s az effélékben nem szeretem a bakot. 

Elül fent: Nina holnap, pénteken, dél után indul haza Miskolczról; 
netaláni küldeményét addig méltóztassék neki átadni. 

12. 
Tisztelt barátom, [1860-bóL] 

Nyájas levelére nem feleltem elébb, mert nap nap mellett Nina kis
asszony menetelére vártam. Nem teszem tovább, nehogy hallgatásomat 
figyelmetlenségnek vegye. 
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Az edényeket azonnal megrendeltem, s azok már itt vannak, az ingyen
elszállítást várva. Nem — szabatos megbízásának tulajdonítsa Ön, ha ízletét 
el nem találtam. Ugyanis én azt a zöld és kék, kék és zöld szegélyt az 
edényeken annyira eluntam, s tehát oly komisznak találom, hogy saját 
ízletemet követve, egészen-fehér edényeket választottam. Természetes, hogy 
ha ez nem tetszenék az illetőknek, visszacserélhetjük. 

Ide rekesztem a jegyzéket. Ha Földváryval találkozik Ön, méltóztassék 
vele kiegyenlíteni. De abból a °l0-ot (15 vagy 20), le fogjuk húzni. — 

Shakespearei dolgozatát figyelmesen megolvasám. Megjegyzéseimet 
együtt veszi a kézirattal. Ne vegye rósz nevén, ha kimondom, hogy én és 
mi, tudnillik kik Önt szeretjük s hisszük, hogy tudjuk «mit követelhetni 
Öntől»: a dolgozattal, úgy amint van, nem volnánk kielégítve. Elnézve, 
hogy néhol sötét : de a verselés nem enged oly borzasztó szabadságot 
mint mennyit Ön igényel. Elmondhatom, hogy többször vét Ön az Ötös jambus 
szabályai ellen, mint nem. 

Ha azt úgy amint van, afféle táblabíró adná mint magam, ki 1838-ban 
csináltam az utolsó verset, (s akkor is fogadásból, hogy Péceltöl Pestig egy 
balladát faragok az akkor kitűzött tárgyról) az kegyelemre hangolhatná a 
critieát; de Öntől, ki oly ízléssel és szabatosan tudja, ha akarja a nyelvet 
kezelni ; épen Shak. körül, miről oly zaj üttetett, hol Aranynyal fog ver
senyezni Ön — s tekintve még azt is, hogy a darab valóban csekély becsű 
s hatást főleg a nyelvtől várhat : baráti kötelességemül tartom, Önt nem a 
jó, hanem a gyönge oldalára figyelmeztetni dolgozatának. Elég Zartsinn 
volna bennem, hallgatni, ha nem tudnám, hogy csakis akaratától függ, a 
csomót úgy oldani meg, mint nyelvünk s az Ön tehetsége egyiránt megengedik. 

Nevettem a miskolcziak hódolatán, s még inkább az Ön' valóban 
francia, találó kifejezésén a «nemegyoldalú műveltség» fölött. Sok ilyesmit 
fogunk elérni. A licüatio korát éljük, s az, kinek ily időkben arcza van, 
kész lehet rá, hogy lába mezif lesz. 

Mit csinál, mit dolgozik ön ? általában : hogy van ? Szeretem olvasni 
nyulfarkú leveleit ; sokszor lelem bennek azt a fűszert, mely mint a gyömbér, 
maholnap kikopik az irodalmi konyhákból. Az esprit-t értem. 

Szíves baráti üdvözlettel 
K. Gábor 

Mikor lesz Miskolczon consist, gyűlés ? hogy választásomat megköszön
hessem és, ha kell, megeskessem. 

13. 
P. S. elöl : Ad amicam aurem. 

Tisztelt barátom, [1861-ből.] 
Két dolgot utálok mindenek fölött, 1., a bölcset játszani, és, ennek 

folytán, 2., tanácsot osztogatni kéretlenül. 
De, tehetségem szerént, meg nem felelni az Ön barátságos bizalmának, 

valódi kötelességszegés volna. Mert mi a fenének az az ugy nevezett «barát
ság», ha, mikor szükségét látja, teljes nyíltsággal nem tárja fel belsejét ? 
Ez mentsen ki Ön előtt, ha e firkának némileg didacticus színe találna lenni. 

Visszamegyek kise, hogy érthető legyek, 
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Jobb kálvinista, mint én. nincs és nem lehet senki. Mert én elvbCl 
vagyok az. S mégis, ha valaki méltónak lelné maglátni azt, amit teszek : 
kellett, hogy legalább is furcsának találja azt a hangot, melyben valék, 
midőn a múlt fő curatori választáskor egy kis «Jo paeáant» kellett 
volna ráhúznom. — Az, az akkori állásában dolgainknak, valódi «sak 
a királynak» vala. Tovább menni nem lehet. A Balogh Péter Iágyeszüleg 
bölcs eljárása negativ lavírozás volt : mi tettleg nyúltunk a tilalom almá
jához.— A főcuratort táviratilag parancsolák fel Budára; ezt ő tudatta, de 
egyszersmind azt is, hogy mig föl nem esküszik ( = tettleg trónralép) nem megy. 

Mindig ügyekeztem az embereket ismerni ; mert egyes tetteik felett 
javaló- vagy roszalólag ítélni vajmi kis dolog : de ha őket egészben felfogánk : 
bírjuk kijelölni egyes cselekvéseiknek a, megillető helyet. 

0 excját van szerencsém ismerni ; s e hősies elhatározás úgy meg
lepett, hogy jónak találtam ünnepélyes megköszöntését elhárítani, sőt jónak 
a teljes hallgatást az asztalnál. Pedig Ön is tapasztalhatá keservesen, hogy 
néha nagyonis megered a nyelvem ; s miután a mi bölcs nemzetünknél 
elvégre is mindig a nyelv dönt : még az a gondolat is kisérthetett : hát ha 
ez olcsó koszorúk után még nekem is lehetne törekednem. 

Nem tettem. — S e visszás érzelem megmaradt lelkemben ; s nem 
betegség volt, a mi Pataktól eltartott. 

A hegy parturiált. Az otc. 20 d. «patens»* megszülemlett. Ö excját 
annyira kiütötte a nyeregből a diadal biztos hite {mily hadvezér, ki a csata 
előtt diadalában-biztos számításokból épít fellegvárakat !) hogy a főispánokat 
sine me de me «csinálta» a Wiener Zeitungban. Nincs oly filkó, a ki 
hitte volna előre, hogy, a jelen conjuncturak között, ne találkozzék egy 
sem az 50 legény között, kit gyáva félelem, okos számítás a jövő fentása (?) 
végett etc. el né riasszon oly állomásról, miről egyelőre semmit sem tud 
egyebét**, mint azt, hogy e kártyára (a föls. dynasztia érdekében) teszi talán 
nyakát, — becsületét minden esetre. Mondjon le csak egy: a chateaux 
d'Espagne pokolba repültek. Lemondott sok. Igaz, hogy mindnyája úgy, 
ahogy azt ellenségeimnek kivánom ; enfin lemondott. 

A szembekötősdi 2-dik felvqnása az esztergomi conferentia, s az ott 
tárgyalandó választási törvény volt. Azt hitték a filkók, hogy nekünk diaeta 
quand même kell, s ennek örömében azon vesszük észre magunkat, hogy 
az 1848 d. törvényeket tettleg (ignorálva) megsemmitők. . 

S mit láttak ! — 
Már most benne vannak fülig a «zsák-utczában».- Mert állítom : hogy 

eszükágában sem volt az 1848. megye, és nincs most sem s mind puszta 
humbug az, mivel némely jámbor magát bolondítgatja. Emlékezzék meg 
erre, kedves barátom ; s ezen szempontból színezze ki magának a jövőt 
(— a mát, mert a holnapot már isten ő fge reserválta magának), s kétszer 
gondolja meg, meddig látja jónak menni (szóval t. i.). 

Hitem szerént a dolgok állása ez. Azonban hagyján ! Sisyphus köve meg
kezdte máris visszahengergését, s tó tudja mikor, és kit fog magával elmorzsolni. 

* N...B. N. B. 
** A patens egyszersmind utasításokat igért számunkra. 
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Azonban csalódhatom. Ezen esetben kérdése másik felére ez. a 
válaszom. 

Igenis a megyei élet paradicsomi dolog. Sokszor elkérdeztem magamat, 
miben rejlik mysteriuma, holott annyi dőre, önhitt etc. emberrel, s oly 
közvetlen vonatkozásban, mint ott, nem lehetünk sehol. — De e bolond
ságokat gyakran min érdekünkben (nem a közvetlent, a mait, értem ; mert 
ezt minden csacsi tudja és szokja ménagírozni ; hanem a holnapit és igy 
tovább) respectálni szükség. Én e földi életben nem fogok, lélekben sem, 
concurrálni senkivel s mégis azt tanácslanám Önnek, hogy a főjegyzöség ellen, 
bárhol penditsék meg, nyíltan tiltakozzék. S ezt bölcs számításból. 1., Vereség, 
ha az ember kevesebbet vár (?) ki, mint emlegetik ; 2., nincs kegyetlenebb 
dolog, mint az az állás, miről azt «mondják» nem competál. Legyen valaki 
ellenségünk, támadja meg nyíltan egyéniségünket, tehetségeinket — hagyján ! 
a mód mind erre megfelelni kezünkben van ; de a másiknak tüszúrásai ellen 
nincs paizs ; egy méhraj az, mely egy Napóleont üldözőbe vesz. — S ha 
meg nem semmíti : bezárja okvetlenül a jövőt. 

S ezen nem lehet csodálkozni. A múlt hagyományai alatt nőttünk 
fel, s normális időkben hadnagyból tábornokká vajmi ritkán lett a tehetség ; 
de a semminemüség oly gyakran, hogy menthetővé lesz 1., azoknak rejtett 
irigysége, kik von Pique auf küzdvén fel, az oly tehetségnek nem conce-
dálják a gyorsabb és sükeresebb utat, mit elismernek ; 2., azoknak traditio-
nalis gyöngesége, kik azt hiszik, hogy haladni jól csak lépcsőzeten ként lehet. 

Aztán: van-e csak egy rongyos megyei társulat is, mely az érdemen 
felül egy kis czimet szükségesnek ne tartana az üdvösségre ? úgy annyira, 
hogy elismert fattyu-filkók elnökzászlaja alá egész megadással látunk sora
kozni oly férfiakat, kiknek amazok sarujokat sem volnának méltók meg
oldani. 

Higyje el, kedves barátom, nincs hitványabb, testetlenebb dolog a 
magyar democratismusnál, valamint az os magna sonatarum vajmi gyakran 
csak dulcamarai síp, mely sajátmagát árverelgeti. 

Azonban igy volt ez és lesz mindörökké, s bolond, ki megőszülne 
embertársai miatt ; de nem kevésbé az, ki szem előtt nem tartaná : quid 
facto opus tehát ? — 

És most isten Önnel. Sok éve nem firkáltam ennyit, de némileg ért
hetővé szerettem volna tenni magamat s mióta a Zöld Ördögből megtanultam, 
hogy engem még az oly bölcs férfiú sem ért mint Tóth Kálmán vagy 
Bolond Mihály úr : félek, nehogy még az oly barátom félreértsen, mint.Önt 
gondolom. A tárgy kényes s könnyen karceolható ; pedig azt tenni becs
telenség volna az oly bizalommal szemben, mint az Ön levelében nyilatkozott. 

Resuméje e hasztalan firkának : óvatos és réservait tartás. Vigilate et 
orate, nescitis enim neque diem,,neque horam. 

Sapienti sat. — 
Még egyet. Kétségbe kell esnünk az ész felett, ha oly telteket látunk, 

mint a Szemere Nyilatkozása. Oly messzéröl mutatkoznak itt nekem a pók
szálak (alias bikanyál): hogy erőszakosan bebehúnyogattam szememet. 

Isten Önnel. Köszönje meg kérem, hogy ennyit írtam Ön miatt. 
K Gábor 
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Sok holmit kellene- még mondanom, de a kezem elmerevült. 
A régi Írásokat köszönöm, s fogom az illetőnek is ; habár nekem 

csakis euriosumok nagyjára. Szeretném látni az Ön csomóját. Vegye magához, 
hogy ha alkalom lesz, átnézés végett megkaphassam. 

(Az 1860 októberi diploma utáni idő, s mivel Szemere «Nyilatkozás»-a 
valószinüleg Szemere Pál Nyilt levele Arany Jánoshoz volt: 1861-böl.) 

14. 
Tisztelt Barátom, [1861. szept.] 

A bánfalvai nyomorgatott szülék ismét Miskolczra menvén, felhasználom 
ez alkalmat, hogy — a miről Miskolczon létemben elfeledkeztem — 70 
Xnyi tartozásomat szíves köszönettel megküldjem. 

Tompa, szőlő curára, a Hegyaljára ment ; ugy hiszem, átmenŐleg szólt 
önnel. 

Reménylem, láttatni fogja magát Bánfalván; nagy mértékben erpicht 
vagyok, Önt kissé felzaklatni. 

Örömmel látnám, ha tehetségit a mesteri senyvedésböl felvexálva, azon 
emberek által azon oldalról ismertethetném meg Önt, kiknek Ítélete nagy 
súlylyal bír előttem, s a mit (t. i. oldalt) én teljes mértékben tudok méltány-
lani. Mások ambitioja coelum ipsum petit még pedig stultitia ; az Öné igenis 
Miskolczra-szoritkozó. Most, például, az bánt, hogy Ön, ki Ízléssel kezeli, 
teljesen ismeri a nyelvet, nem kap az alkalmon, Shakespeare annyi gyarló 
fordítóit «tönkre silányitani», s reá viszi a lélek, hogy hónapokon keresztül 
nem jut eszébe, befejező kézzel látni dolgozatához. 

Nem is említem azon szörnyű indolentiát, mit Kézay körül elkövetett, 
jegyezze ki legalább az általunk megpontozott helyeket, s a Révész netaláni felvi
lágosításait. Hadd fogjon ki az Ön restségén az én irodalmatlan táblabíróságom. 

Azonban, nehogy balul vegye Orbiliuskodásomat : megsúgom Önnek, 
hogy Önnek érdekében óhajtanám kise mozgolódóbb «vita nuovaját.» Meg
vallom, hogy az Academiának két ember iránti figyelmetlensége bosszant, 
s ezek: Pákh és Ön. Ön közvetlenül az irodalom embere, mint költő, mint tanár ; 
mint az, mint ez, méltán követelheti, hogy elismertessék, eltekintve attól, 
hogy ez elismerés gyakran szükséges vagy legalább kárunkra nincs. 

Sajnálanám, ha nem érezné ki e sorokon, hogy azokat a baráti érzés 
sugallá, mely kötelességének tartja azoknak érdekeit, kiket szeret, közvetve 
legalább előmozdítani. — 

Ha Horváth Lajossal lesz, mondja meg neki, hogy féléve várom igért 
levelét az ad teriiumről, s hiába. 

Alkalmilag ne feledkezzék meg: egy jó emberem pecsét-gyűjtésre 
adta magát. Én senkivel sem érintkezem, s alig van módom előmozdítani 
törekvéseit, Ön en passant is gyűjthet egy csomót (a családnevet, termé
szetesen, feljegyezve), s le fogja kötelezni vele két barátját. 

Nem tudhatná-e ki, melyik utczáját hivták Miskolcznak a XVn. század 
végén még Mészáros utcának ? 

Et tu mi fili is így ír : September ? Hová jutunk ! s z i y e g b a r á t s á g g a I 

K Gábor 
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Igen szeretném Önnel a Palóczy-Albumot megbeszélni mielőtt sajtó 
alá menne. Az, ha kell, elmaradhat, de nem-jelentékenynek lennie nem 
szabad. Legyen meggyőződve, hogy az Önre nézve is egy elhatározó csata. 
Oly sokat csináltunk a jó öregből, hogy egy könyv, mit emlékül egy megye 
ad ki, s Ön által szerkeszteti : megbuktatná Önt is, ha be nem töltené azt 
a mit várat. Ön ezt képzelhetlen phlegmával hallá tőlem ; álmélkodtam 
rajta és sajnáltam egyszersmind, mert egész életemben csak az elpendüléstöl 
féltem ha már reá adám fejemet hogy valamely térre kiszálljak. • Haragud
janak, fütyöljenek, tapsoljanak — de ne diskuráljanak ha beszélek. S azt 
hiszem, ha jogom volna magamat írónak tartani, ëzt a táblabírói ambitiót 
arra a térre is átvinném. 

S megvallom, hogy alig tudom képzelni, miként fog Ön egy könyvet 
betölteni Palóczyról ; mert hiszen itt könyvről van sző, s nem egy cikkely
ről, mit Ön kétségtelenül, jól is szépen is irand meg. De ez könyv, és pedig 
emlékkönyv, és pedig egy oly emberről, kit az ország élni hagyott ugyan 
ahogy tudott, de eltemetett mint egy királyt. 

S nekem saját szerű gondolatom vajudoz e Palóczy-album kiállitá-
sáról, de mit még megvitatni, formulázni kellene. 

15. 
Tisztelt barátom, [1862 tavasza.] 

Most tért be hozzánk Földváry, Miskolczra menőleg, s használom az 
alkalmat, egy pár sort intézni Önhöz. 

Horatiust küldöm. Reménylem, gyönyörűnek fogja találni a kiadást ; 
hogy classical, azt tudjuk. 

Ha Patterson tanítványt kap, szeretném, ha Ön az ide csatolt angol 
nyelvtanokon túl tudna adni. Legjobbak a magok nemében. Egy-egy kötet 
ára 1̂ 2 ft-> m i által az illető az agiót megnyeri. 

Nehezen mozdulok hazulról, mert meg szokott kéjelmemet s impedi-
mentumaimat nem vihetem, s itt oly hűs, reggel és estve főleg, az idő, hogy 
koronként septembernek is megjárná. Pedig a hámorban már szállásunk is 
van. Censurára készülni jó az afféle helyen, s nekünk is kedves dolog volna, 
az Ön szeretetreméltó társasága. 

Cicerót megkezdeni nem lehet, míg legalább 10—20 beszédre vállalko
zót nem kapunk. A Shakespeare-féle kodácsolás szint oly unalmas, mint 
nevetséges. Gondoltam, hogy ön a «celebritások» szűk körén túl is tud 
capacitást, kinek hasznát vehetnŐk ; és hogy az eszme elég értékkel bír 
szemeiben, hogy saját választásáról (a beszédek körül) gondolkozott. 

A héten elindulok a Hámorba, legalább szándékozom ; de a Kczy-kör 
examenét minden esetre megtekintem. 

Mit csinált a Helytartó Önök közt? Az administrator, egy ügyesen 
szerkesztett levéllel tudatta még az én obscurusságommal is megér
kezését. 

Földváryók kedden reggel indulnak haza. Addig talán reá ér Ön egy 
pár sornyi értesítésre. M J n t m i n d i g } ^ g ü d v ö z l e t t e l 

K Gábor 
Irodalomtörténeti Közlemények. XLI. 23 
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Hozzá ragasztva a következő levél: 

Még egyet. 
A Kisfaludy-beköazöntőt el ne hagyja, sőt ne halaszsza Ön. Nekem 

egész életemben az a szerencsés szerencsétlenségem volt, hogy egy nemze
dékkel fölebb rukkoltattak. Képviselőházi kortársaim nagy részént, mint az 
cdfjú etc.» figuráltak, mig engem a régi gárda soraiba tett mindenki. Öreg 
embernek tehát sok szabad, ami fiatalnál mint affectatio, sőt despectus néz 
ki. Mindjakettő ellenkezik az Ön egyéniségével. Azt azonban szeretném, ha 
kitenni tlgyekeznék magáért. A Madách féle beköszöntökéi én ugyan restelle
ném elrecitálni. S az irodalom is nyer-e az ilyesmikkel ? S ami, igy vagy 
úgy, nem nyereség, mi oknál fogva születik, meg nem foghatom ; még kevésbé 
hogy azt magam «aufführoljam». 

(Madách székfoglalója 1862. márc. 27-én volt a Kisf. Társaságban. 
A levél tehát ez után kelt.) 

16. 
Tisztelt Barátom, [1862-ből.] 

Egy avisot kaptam a tornallyai postáról azon csomó iránt, mit kd tett 
számomra fel. Egy térti vevényes levelet Miskolczról én itt később kapok, 
mint egy Madridban kelt levelet, s ezért értesítem kdét, hogy az egy hét 
óta postázó levél vagy csomó csak öt nap múlva jutand kezemhez s tar
talmát nem ösmervén, nem válaszolhatok. 

Egyébiránt nem azért irom ezt, hanem hogy sajnálkozásomat kifejezem 
szótörése (szegése ?) miatt. Oly szívesen vártam, hogy valóban megérdemlem 
vala, hogy Ön, védelmet e német példaszóban: ember teszen fogadást, eb 
aki megtartja, ne keressen. 

Sok kedvest s mulatságost beszélhetnék, de Ön nem érdemli meg tőlem 
hogy toütól elszokott kezemet gyötörjem. 

Mind a mellett higyje, hogy látogatását baráti örömmel veendeném, 
levén s maradván, baráti kézszorítással az Öné :* TT P'h r 

* Germanismus = újmagyarság. 
Meghozatta-e a könyvtár a Hunfalvy Magy. nyelvészetét? Kapható 

nálam, s ára után, ha a cassa netalán üres volna, elvárok. 

17. 
Tisztelt barátom, • (1862. okt. 8.) 

Ne okoljon hallgatásomért. Nap nap mellett vártam, hogy Miskolczra 
küldenek, s akkor a nem épen sürgetős dologban értesítve Önt, egyszermind 
mást is végezhetek : nem várakozom tovább. 

Két levelét vettem, s némely szakaszát valódi élvezettel olvastam. Ne 
vegye rósz nevén, de kimondom, mert hiszem, hogy gyakran meglepnek 
találós észrevételei az emberek olyan misége fölött, mit az illetők, mint 
a fal repedéseit, nagy gondosan elvakultaknak hisznek. Valóban alig találunk 
valakit, kinél a külső és belső készség vagy készültség (nevezzük ahogy 
akarjuk) teljesen egybehangzanék ; boldog az, aki a «kamarában» többet 
bír, mint háza előtt a czég mutatja. Némely emberben a gyakorlás bizonyos 
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könnyedséget, bátorságot, Önhitet nevelt föl, mely sokat igér, söt meglep ; 
s közelebbről tekintve, látjuk, hogy eljárása olyan, mint Fels(.)Urunké volt 
Solferinónál : kiterjesztő, az utolsó emberéig, a csatavonalt, s midőn Napoleon 
a reservával jött, nem volt se' pénz, se' posztó többé. Az ilyen emberek, 
mint a szivárvány, akkor legfényesebbek, mikor feltűnnek; minden pillantás 
egy-egy pompás szinvegyüléket halványít el. 

A mi a hitel-intézet ügyét illeti : sem alapjáról, sem köréről nincs 
elég tudomásom, hogy jövője iránt valamit mondhassak. Nem is tartom 
magamat e téren illetékes szólónak. Arról azonban meg lehet Ön győződve, 
hogy érdekeit, bármi téren, a legszívesb részvevőssel s őszinte jóakarattal 
ügyekezem előmozdítani. E postán megy levelem D. Emilhez, kérdést téve, 
hon lesz-e bizonyosan, október utolsó hetében, hogy biztosra mehessünk. 
Kész voltam volna azonnal indulni, ha Toldy, Arany és Ráth torkomon 
nem tartanák a kést ; s tudja Ön, hogy egy pár óráníl nem lehet többet 
ülnöm s írnom naponként. 

Addig is, ha tudomást vehet Ön, kiknek lesz szava az intézet alaku
lása körül, értesítsen; életem szeszélyeinek egyike az, hogy, magam sem 
tudom hogyan és miért, sok «nagyúrral» hozott vonatkozásba, s irányukbani 
állásom nem készt, hogy, mások mellett felszólalva, tcszemérmeskedjem.». 

A csapást, mely Mikót érte, alig érti jobban valaki mint én, kit ő 
végrendelkezése körülményeivel stb. is megismertetett. Nem merek neki 
írni ; magamról azt érzem, hogy nem szeretném az efféléket ; az őszinte 
részvevés még szaporítaná a szenvedést ; viszont oly kopott dolog a részvét
nyilvánítás, hogy az ember ösztönszerűleg remeg a «modor», a «szokás» etc. 
gyanújától. 

Szintén ily génánt, más okoknál fogva, reám nézve az, mit válaszoljak 
Szemerének ? Pedig tudom, hogy azt sem fogja megbocsátani, hogy eddig 
nem feleltem. Némely embernek sérülékenysége, ha ok- és alaptalan volna 
is, jobban géniroz, mint a veszély, mely mástól őszinte beszéd miatt 
fenyegetne. Én ez alaptétel iránt sem vagyok az ő pártján (nem minden 
kavics, bokor etc. repraesentálja a tájt : de a táj nem egyéb, mint minden 
kavics, bokor etc. összege ; igy az eszmék és az ember) ; de ha volnék, sem 
tanáeslottam volna, hogy Brassayba fogjon. A «-viadalnak» — főleg ha 
elkerülhető vagy szükségtelen — fö fő czélja s jutalma (bármit beszéljünk) 
a diadal quand même ; én ugyan nem keresném a Br(assay)vali birakozást 
— S aztán az, amit szegény Miklós csinált, vagyis ahogy csinálta : valóban 
nagy tapintatlanságot mutat önmaga — hát még a kristály Arany irányában. 
Mert hiszen Aranyt absolválja első látra ki ki. A fene is kívánhatná, hogy 
egy egyíves hetilap 5V2 íves polémiát (bármi tárgyban, bárkitől is) közöljön. 
— Én négy sorban akartam Gyulaynak felelni, hogy lássa, hogy tudatlan
ságból* fogott belénk ; abba hagytam. Sz. Miki. nem fogja hinni, hogy mig 
Toldy nálam volt, végig sem olvastuk Gy. czikkelyét ; ezt becsületemre 
mondom. Asztalnál, átfutva az új lapokat, mutattam a helyt, hol találomra, 
nevünket láttam, s többé nem vettük elé. — 

* Nem tudósságát vonom kétségbe Gyulay úrnak itt, én, szakavatlan 
tbiró : hanem hogy nem érte fel észszel, hogy Gaál meséket dolgozott is, 
gyűjtött is. S e bárgyúsága teszi irányunkban oly legénynyé. 

23* 
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A múlt hó végén Reményi járt e vidéken. Tompa «egy test s egy 
lélek» lett vele, s mint hallom, napokat töltöttek együtt. Elfeledkeztem, mit, 
utólag, igen sajnálok, a Mihály napjáról megint, s nem mentem el. Nem 
voltam a putnoki hangversenyben sem ; az éjjeli hazautazás kemény dió 
volt reám nézve, miután e két hónap (sept, oct), miként tavaly, valódi 
istenáldás reám nézve, s máris várom az esős ösz «látogatását» szegény fejemre. 

Csakis Miskolez és Eger volt, mit «diadalutjában» elkerült Reményi. 
Mi oknál fogva ? Pedig ö legrészletesebben pengő (respective : papir) ered
ményeiről beszélt triumphusainak. 

Igen köszönöm baráti szívességét az Arthur bizonyítványának kiesz-
közlésében. Valeat quantum potest. Az ö academiai hallgatásuk ugy sem 
egyéb, mint drága pénzbe kerülő hallgatás. Azonban hiába ! áldozunk 
— nem ugyan a Grácziáknak — hanem az illendőségnek. Mint legtöbb-
nyire, itt is. 

Ohajtám vala, ha irodalmi élményeiről Pesten bővebben ír. Nagy bók 
az Önnek, hogy füszerezése kívánatosnak mutatja előttem bármi picziség 

. elbeszéltetését. — Volt-e Toldyval ? 
E képtelen hosszadalmas levél bizonyítsa, hogy nem vagyok irányá

ban lomha. 
Isten önnel. Szíves tisztelettel 

K. Gábor 

Sietek ki a Rákos alá. A jég tönkre "tette házi asszonyom szüretét s 
ma be is fejezi. Alig lesz néhány hordó bora. 

Balássy eljön (rendkívüli) szüretére, s üdvözli Önt. 

Elül : szerdán. Utána ceruzás írással : October 8. 1862. 

(Szemere válasza Brassai Ismerettyiijere valóban 1862-ben jelent meg. 

18. 
Tisztelt barátom, [1862. nov. 2.] 

Alkalom menvén a «fővárosba», felhasználom azt, hogy Önnek egy jó 
napot mondjak, s egyszersmind kérdést tegyek, kapta-e postán küldött 
levelemet ? 

Mit tud Ön Tompáról. Elment-e a hegyaljai curára ? — Ha Önök oly 
irritabile genus nem volnának, szeretném Mihály barátunkat emlékeztetni a 
Goethe mondására : politisch Lied garstig Lied. (így !) Ezzel ,talán, sokat is mon
dott az Öreg úr, (Szemere Miki. szerént a «festett fájdalom» költője!!!), de 
mondott, minden esetre, sokat. Maholnap egy tüsszentést is megénekelünk, 
hazafiságból s vonatkozásba hozva a némettel. Ha én verseket írnék, meg
vallom mindig a. jövőn tartanám szememet; a tudomány megszenvedi, sőt 
megkívánja a mása vályogvetőit, napszámosait: a költészet = luxus, s te 
(hézag) ha fátyol, sarkig, ha bársony, talpig. Én nem írnék semmi (hézag) 
aminek értelme csak most van, s amit csak most érez az olvasó. 

Ki irta a Sz. Figyelőben Dalmadi recensióját? Gyulay? Ügyesen és jól 
van dolgozva. Ha az a Gyulay a maga «kis» bőrében megférne: tőle és 
Salamontól lehetne legtöbbet várni. 
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Olvassa Ön Arany felhívását? Mily nemes ember az; mintha más 
világból való volna ez irodalmi zsibpiaczon. 

írtam már én is Szemerének. Furcsa érzés az, mikor az embert, «barátai» 
irányában, az őszinteség génirozza, főleg ha az, ellenséggel szemben, ismeretlen 
érzés előttünk. 

Na de elég. Isten önnel, s tartsa meg érzéseiben igaz barátját 
K. Gábort. 

Ceruzával rá irva: Novemb. 2. 
19. 

Tisztelt barátom, [1862. dec] 
Tegnap estve vettem levelét ; megelőztem, mert a postás egy hosszú 

epistolát vilt be. . 
Igen köszönöm a fővárosi híreket ; úgy amint Ön előadja, nemcsak érdek

lőkké, hanem tanulságosakká is válnak, mert mintha a színpadon látnók a 
mozgolódást. A szájas egyesek s a szájas tömegek gyáva elsőm polyodása 
természetes ; békasereg, mely ha nem fél, tehát kiabál ; s elnémul bármi 
czuppanástól. A kik III. Napóleont és Garibaldit etc. bizottmányi tagokul 
indítványozták, nem kívánnak egyebet, mint olcsó áron «testimonium kurázsi»-t, 
jól érezvén, hogy azt szükségelik. De az idők komolyodtával e testimonium, 
mint egy újabb rossz lelkiismeret, üldözi. Az elnémulás quand même, csak egy 
félénkebb neme azon felesnek, mely némely mást önmaga által is roszalt 
cselekvésre visz ; negativ, pozitív pólusok. — Áldom az istent, hogy az én 
politikai bátorság(pm) nem «stimmoltatik», mint a zongora, a feltünelgő 
körülmények (által.) 1849 és 1869-ban fájlalták némelyek hogy nem merek 
eléggé: közbeneső időkben meg' nem foghatják meg, hogyan nem akasztom 
fel fülemet-farkamat a kétségbeesés feneketlenségébén. A világon senkinek 
sem köszönök annyit politicailag, mint annak, kitől a német butaság még 
a Sinn für Politiket is el akarná vitázni. Goethét értem. Ez az ember az 
egyetlen, tudtommal, kinek lelke oly magasan állt, hogy a légkör hatá
rain túlnyúlt, oda, hol a fellegek nem merik orrukat ütni. Oly magasság, 
honnan Zenéznie kellett, hogy lássa mi történik. E nélkül nincs objectív 
itélethozás. — Hogyan dühöngtek, hogy Goethe a «szabadító háború» alatt 
osteologiai tanulmányokkal foglalkozott s egy rímecskét(?) sem kovácsolt a 
nagynémet dicsőség tiszteletére. S ime, van-e a világtörténetnek oly parazi
tája, mint a németség históriája 1815 után ? Nem égett volna-e ki az 
olympi férfiú szeme, ha e szégyenletességben neki is osztakozni kellene ? 

Advienne qui pourra ! Hülyeség vagy gyarló ambitió kell a kétségbe
eséshez. Saját érdekeink s hiúságaink hajótörését vajmi hajlandók vagyunk 
a közügyével azonítani. Én útálom a mostani fajt, miként megvetem a 
Bach féle tetves apostolokat : de azért elég eszem marad, belátni : mily 
nyereményéé különbség van 1852 és 1862 közt. 

Hagyjuk ezt; beszéljünk okosabbról. Örülök, hogy Sh-t elővette. A hív 
fordítás, szeréntem, nem a szavak hü visszaadásában áll, hanem abban, 
hogy se többet, se másként ne «mondjunk», mint az illető ; miként mondjuk, 
az a mi dolgunk, nem az övé. A ki a tánc figuráit lebegteti állandóan 
szemei előtt : szabatosan tánczolhat ugyan, mint a gép, de sem szépen 
( = szabadon), sem jellemmel nem táncolhat. Nem szabad észrevenni, hogy 
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tánczolni tanultunk; épen ugy nem azt, hogy nem mi beszélünk, hanem 
Sh. rágja szánkba a szót. Mint a rósz szinész declamálása a súgó után, 
tétovázvó, otthontalan, szakadékos s a hallgatóra nézve is fárasztó, ki hüven 
osztakozik a verejtékezésben. 

Ne vonásonként akarja Ön visszaadni a képet, mert totalitása ekként 
lehetlenné válik : hanem reproducalja. Mesterség ; dicsőség ; élv. 

Szász Károly letépett virágokból ültetget kertet ; addig kert, míg a nap 
meg nem süti. Őnála sem ideje nincs a beültetett eszmének meggyökerezni, 
sem a bentermett nem talál elég humust, hogy fává izmosodjék fel. Zöld, 
lombos cseplye, mely távolról erdőnek látszik; az az érdeme van, hogy 
burkot vet a hegy puszta gerinczezetére. — 

Tartok tőle, hogy Tompa megszokja «óvatosságból» nem csinálni 
semmit. Voltam vele. 

Arthur sem Önnek nem ír, sem nekem. Furcsa egyéniség ö ; mint a 
száraz föld beissza az esőt : nem érzi szükségét, hogy kiadja a benyomásokat. 

Mily hosszú üres fecsegés ! Pár sorral akartam megköszönni figyelmes 
szívességét, s íme egy broschüre. 

Karácsomra szívesen látom, mint bármikor. K. Gábor. 
20. 

Tiszteltelt barátom, (1862. dec. 31.) 
Tegnap estve hozták ki levelét; postanap van, 's rögtön felelhetek. 

Az év utolsó napján ne hagyjuk intézetlenül, amit lehet. 
Ha Ön oly szeretetreméltó ember nem volna, kiről nem szabad fel

tenni, hogy «appréhendai» : egy némely dissonans hang levelében e balhitre 
téveszthetné az embert. Azon formalitásra, mit Ön láttatni jónak talált, 
Önnek, irányomban, ninc3 szüksége. Nincs szükség reá hogy értelmezze, 
miként «bátorkodott» papírra vetni jegyzéseit (s Ön maga idéző jellel irja 
a «-bátorkodott»-^) ; nincs szükség, hogy irányombani állását körül korlátol-
gassa etc. Ön, mint barátom, kötelességének tartá (s az is) hogy tudomásomra 
hozza azt a mit helytelennek talált — elég ez, a többi mind elmaradhat. 
Én ugy vettem, s oktalanság volt volna másként vennem; s csak azért, 
mert Önnek ítéletére sokat hajtok, válaszoltam mintegy felvilágosításul; 
sőt teszem újólag, mert az is, amit nem osztok, érdekel, ha jó baráttól jő. 

1., Azt mondja Ön, hogy a szövegben körte/ííro7 beszélek, s a-jegyzé
sekben körtéről Felütöttem a könyvet, de körtefát nem leltem sehol. Nem 
is volt reá semmi szükség. Még a catalogokban sem írnak körte-baraczk-etc. 
fákat, mert az fölösleges volna. — Azért érdekelne pedig minden hibám 
nyomába jőni, mert azt hiszem, e könyvecske 2dik kiadását is megérem s 
szeretném szennyeitől kimosni kitelhetőleg, 

2., A Negroponte-t én tettem a zárjel közé, hogy az olvasót orientál
jam ; valamint a Rhocigont etc. Rozgonyivá is javitám, de kötelességemnek 
is tartam az eredeti' hibáját megtartani. Az ily hibák nem csak érdekesek, 
de — néha — tanulságosak is. 

A többit sem nem védem, sem nem mentem. Példabeszédeket is for
dítottak eleink szóról szóra, s az usus sanctionálta; Kazinczynak némely» 
öntudatosan tett, vakmerő újításai meghonosodtak ; s a formák bármi gazda-
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gítása minden esetre észszerűbb, mintha zsákutczával, rögeszmével véljük 
nyelvünket gazdagítani. 

Távol van tőlem az az ambitio, hogy valaki arra vesztegesse idejét, 
hogy tanulmányozza, «mikép» törekszem én a nyelvvel bánni', mi a különb
ség, ha Tacitust és Galeotot, Göthét és Moliéret etc. kísérlem meg magyarul 
beszéltetni, de ügy, hogy Róma és a középkor, Weimar s a XIV- Lajoa kora és ud
varának szine láttassa magát, és fül- és szembántás nélkül. Néha még engem is 
dicsérgettek, sőt nagyon is : de soha azért, amiért méltán várhattam (vagy 
legalább méltán várhatni hittem) a dicséretet. Egyes periódusokon napokig 
törtem fejemet : azt nem látta meg senki : egy-egy improvisait előszót, csillogó 
beszédet etc. több mint észrevettek. A ki eléggé ambitiótlan, könnyen kap. 
ható ^magasztalás vadászása helyett elpendüló' dolgokra vesztegetni idejét 
s nyomtalan másolóvá korlátozni magát az original-geniek eme dúsgazdag
ságában: biztosítva van az affectatio vádj'a ellen (eszes emberektől), ha 
útbaigazítást, felvilágosítást etc. szívesen fogad, nem csak, azt kéreget. 

— Pompéry cikkelyeit olvastam. Kezet fogok Önnel a nemszerzőségre 
nézve, írok Kovácsnak s elmondom, hogy őrölje meg, mint a janinnai pasa 
az orosz emissariust egykor. A Madarász consiliariusa hogyan prédikálja 
a szent hazafiságot ; a «határozatosok» orgánuma mily felforgatott szemmel 
pislog fel Deákra, az idolumra, kit í1^ év előtt Teleki gyilkosának kiabál-
tattak, s kit macskazenéjöktől csak a Thaisz vizipuskái mentettek meg! — 
Undokság ez is, kedves barátom. 

Kezet fogok Önnel az Arany|ügyében is. «Stolz will ich den Spanier !» 
ugy olvassuk Don Carlosban. Nem volt az kicsiny dolog, midőn Julius Caesar 
némán fogadta a Brutusok gyilkait, sem midőn Wallenstein hang nélkül 
tárta fel két karját a helebard döfése elé. Aztán nem is jó a Moschust 
előbb használgatni mint halálos bajban. Mi lesz belőlünk ezen az úton, 
melyen már Thaly Kálmán is utipénzt kért az Akadémiától Stambulba, hogy 
«költői benyomásokkal» gazdagítsa vénáját. 

A postás sürget, s befejezem. Adjon Isten Önnek minden jót s ezek 
közt azt, a mi [nekem] nincs: erőt, concentráló akaratot és kitartást. Ne 
várja be azt az időt, mely Önt oly tehetienné fogja rombolni mint péld. 
engem, kinek nem maradt egyéb, mint nézni, miként robog el mellette a 
czél fele a jól és roszúl szaladok sokasága s megbékülni a gondolattal, 
hogy még csak részt sem vehet e törekedésben. — Adieu. 

szerdán igaz érzésekkel 
K Gábor. 

Nyugodjanak meg azon hivek és nemesek, kik K. Gábor borsodi főis-
pánságától borzadoznak. E csapás soha sem fogja őket sujtolni. Ha éppen 
kedvem jöne valaha a «bolondját járni» akarni, ha «sántán is»: nem ezen a 
földön keresném Rhodusomat. Én szeretek alárendezkedni a nagynak, bir
kózni és vívni is : de «clamare in deserto», erre vén is, kéjelmes is, 
kevély is, minden egyéb is vagyok. — Jóllaktunk, kölcsönösen, egymással. 

(E levél iratási ideje Teleki László halála, 1861. május 8. után más fél 
év, tehát 1862 ; a Galeot fordításra való célzások is ezt igazolják, s erre 
vall a postabélyeg is, amely 1861 és 1863 között volt forgalomban. Dec. 
31-én kelt, s a posta jan. 2-án bélyegezte le.) 
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21. 
Tisztelt barátom, . [1863 legeleje] 

Tegnap jött meg levele, s felhasználom ez alkalmat, hogy azt egy pár 
sorral megfeleljem. 

Semmi sincs előttem becsesb, mint a figyelmeztetés bármi nemű hibáim-
s tévedéseimre; igen köszönöm tehát egy-két észrevételét Galeotomra. íme 
a válasz: A fordító semmi több, mint másoló; első kötelessége a hűség; 
ő csak másolása szépségéről, nem tartalmáról, felel. 

a-, Galeot azt mondja, hogy a Szerémségben oly nagy körték terem
nek, hogy «két kézzel alig birja át fogni az embere. Ön azt tartja, hogy G. 
itt a körtefát értette. Egy az, hogy ez magában is képtelenség volna, de ki 
a középszázadok íróit ismeri, nem csudálkozhatik Gnak eme parányi nagyí
tásán, li/a század előtt iskolai tankönyvekben beszélték, hogy Magyarország 
alsó részein a búza szára oly vastag mint az emberi kar; én magam ugy 
tanultam, hogy a wieliczkai sóbányákban falak vannak etc. Olvassa még 
Ön, amit a veget aranyról följegyeztem s nem fog álmélkodni a G. körtéjén. 
De ha is, nem mondhattam egyebet, mint ő; s valóban nonsens volna, ha 
ő a körtefájáról beszélne így, a vidék gazdagságát (mely aranyszőllőt terem) 
akarván jellemezni. 

b., hogy Euboëa = Negroponte, tudtam, mutatja, hogy a Negropontét 
én tettem zárójelbe az olvasó tájékozása végett, az eredetinek szavaihoz 
kellvén ragaszkodnom* 

c, «mi lennénk győztesek kerüljön». Ön szerént ez latinismus. Meg
lehet. De sérti-e a magyar nyelv Corpus iurisát? vagy a magyar fiilet? 
Mert ha csak ezt nem, ugy is gazdagítás minden uj forma. Hol maradt volna 
minden nyelv a világon, ha ügyében fensőbb bíró nem volna a szabálynál, 
tudniillik az ízlés, mely azt szagolja ki, hol és mikor szabad valamit merni, 
a mi máskor hiba volna. Tudja Ön mit mond a grammaticusokról a gram-
maticus Quintilian. — Én, higyje el Ön, gyakran vadászom a hibákat, mert 
tudom, hogy a csinos foglalvány a kavicsot is kelendővé teszi; s jól vagy 
rosszul-e, más kérdés, de szeretek néha «másként» beszélni, mint ahogy 
mindenki beszél. 

d.", Túl erősnek tartja Ön azt, hogy «a király undoknak tartâ a meg
futamodása. Nem értem, megvallom, mi ebben az a «túlerös». Undok az, 
amitől köpedelmessége miatt iszonyodunk. A megfutamodás pedig egy szégye-
nítö aljasság. Ugyané szóval fejezi ki magát Carbo, s szeréntem, helyesen. 

Sajnálnám, ha azt hinné Ön, hogy e replica nem mutat egyebet az 
önelégedés konokságánál. Ezt gondolAaí/a, de valóban tévedne. A banal 
dicséret előttem csak socialis üledék forma, értéktelen szemeimben, még 
akkor is, ha egy kissé csiklandana ; tanítni csupán a figyelmeztetés, hibáinkra, 
képes. Nem mind hiba, amit más annak lát ; szintúgy, mint nem mindig 
nemhiba az, amit minmagunk nem birunk belátni: de gondolkozásra minden 
esetre utal, és, minden esetre, mutatja a figyelmet, mely, mindig, köszönetet 
érdemel. 

* Mennyi tévedés az ügyeinkben járatlan s csupán számításból beszélő 
Carbonál? S corrigálgassam-e mind? 
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— Az Egri posta cikkelyét már többen megküldték. Szeretném, ha 
válasz nélkül nem maradna, azon szempontból, amit Ön érint s mely való
ban oly «undok», mint, gyakran, a mi botor kálvimstaskodásunk. 

Horvát Lajost ne tessék sürgetni. Én, talentomos embernek tartván őt, 
jobbakarója vagyok, mint képzeli ; de nem szükség a jó akaratot «tolnunk», 
a más nyakára. 

A Független programmjába ugy kerültem, mint Pilatus; ingyen figu-
rálok, aki drágán sem akartam sehol. És szegény Pompéry ! keres és kutat 
mindent és mindenfelé, sok ember, dummodo emptorem invenerit. Mondják, 
hogy a «határozat» csillaga lehamvadván, az ó-conser?ativok patrónusa 
szeretne lenni. 

A catalogot kihozza ez az alkalom ; tessék holnap reggelig, a Szarvas
nál tétetni le czímem alatt. 

Sajnálom hogy a «nagy hideg» nem engedte rúdját erre fordítani. Tom
pával igen jól tölték egy pár napot. 

Hétfőn reggel szíves kézszorítással 
IC Gábor. 

Nem küldhetné ki a Pompéry-féle 3 cikket. Még ezidén visszakapná. 

(írásának ideje a Galleotti könyvének megjelenése utáni idő. 1863. V. ö. 
Figyelő XI. 145. 1.) 

22. 
Tisztelt Barátom, [1863. jan. 14.] 

Veszem igen becses sorait. — Ég a föld talpam alatt. Vasárnap foghat
tam csak a beszédbe, nyomorgó állapotom miatt, mely ülni egyáltalában 
tilt, s most a felhasználható időcskéket e «favágásra» kell fordítanom, hogy 
legalább csúffá ne legyek. Bányamunka nekem a dolgozás; lomha fejem, 
mint a rósz gép., csak csikorogva, izzadva, lelkendezve indul meg. — Még sem 
állhatom meg, hogy egy pár sorral ne mondjak köszönetet. 

Igen, köszönetet. Nem tudom, mit írtam Önnek, csak azt igen, hogy 
lelkemen, mint a rohadt köd, feküdt meg a test gyöngesége, s sötét fátyo-
lon keresztül mutatta fel tárgyait. 

Hogy a cikk ki nem elégített, az úgy van. Tulajdonítsa Ön ezt magá
nak, nekem csak azt tudja be, hogy feljogosüa e kinemelégítetés által 
kellemetlenül érintetnem. 

Magamat csak az «boszantott», hogy ezen ominosus «méltánylást» 
használta Ön irányomban. Nem tudok e szóval más fogalmat kötni egybe 
mint «sajnálkozó elnézését a jóakaratú tehetlenség vergődéseinek». Mintha 
mondaná: elmagolta szegény, ahogy tudta. —• De ez subjectív felfogás, s 
nincs jogom vitatni, hogy helyes; azt meg tudom, hogy Ön nem így 
alkalmazá. 

Mindenek fölött sajnálom, hogy Ön, mint írja, csak az «én» zaklatásom 
folytán szólalt meg. Én azt hittem, hogy arra, főleg nálunk, a kegyelet érzése 
ösztönöz, figyelmeztetni e kufár világot: Et hicc (?) dii sunt. Csapás reám 
nézve a nevem s hogy Kczy érdekében tulaj donkép csak magam lendítek 
valamit, s ez hallgatni készt, nehogy, a filkók és otrombák előtt, azon 
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gyanúba jöjjek, hogy indirecte, tar homlokomra böngészgetem a fűzött 
koszorú egy-egy elhulló levélkéjét. 

Mennyire keli hogy fájjon tehát, hogy csakis sivár adákúl pihen 
mind az, amit nagynehezen hozok, mert az élet számára senki sem dolgozta 
föl. Rest vagy nem tud vagy nem akar. Egyenlő rovat mind. 

Bocsánat, ha önt, minden tekintetben, a kivételek közé sorolva, ez aka
ratlan cselekvésre késztém. Rosszul tevém s az önzés halk vádját költve 
föl magam ellen. Látom, hogy az őszinteség is megkívánja a XIX. századi 
erényt ; az óvatosságot. 

No de semmi; miként a hírlapi cikkek élete, pendüljön el ez a húr 
végleg, s marad és szól az, mely engem Önhöz csatol : szeretet egyénisége —, 
nagyrabecsülés jóakarata —, s (az Ön által értelmezett) «szíves méltánylás» 
törekvései iránt. g Gábor. 

Szíves hálára kötelez Ön, ha kedden estvére egy kettős szobát rendel 
meg számunkra Pest városánál. 4 óra tájban már benleszünk, s örömmel 
reménylem, hogy «az utolsó estvét» együtt töltjük. Csata előtt «utolsó» 
minden pillanat, s reám nézve csata minden felszólalás, mert a bukás benne 
egyszersmind halál. S én sem (?) sem élve, sem halva nem várhatom, hogy 
ex ossibus kelend ki ultorom. Magam, s Őt egyedül vagyok.' Competentiám 
szerént. 

No de elég, ezt a firkát is atartozásomtól» vontam el. 

(Kétfejű sasos bélyegző: Putnok 14/1. 1863-ban írja a Szemere Pál 
feletti emlékbeszédet s adogatja ki Kazinczy F. leveleit.) 

23. 
Tisztelt Barátom, [1863 május.] 

Ha a poéták mesterségéhez értenék, így mondanám el : «mióta önnek 
írtam, megjártam a Styx partjait,» s a mondásban nem volna auxesis, mert 
az én ájúlásaimnak tartamától függ csak, hogy a csolnakba dobják a partról 
az embert: egy-két másodperczczel szüneteltessék tovább a szív' dobog-
hatását (a reá tolult vér folytán) s a guta szépen fültövön kap. És miként 
tavaly és harmadéve : most is éjjel látogatott meg, minden legkisebb kül
ök nélkül. Azonban hagyján : élek és uralkodom, miként Tollagi Jónás 
mondaná. 

— Minden héten szokott innen alkalom lenni Miskolczra máskülönben ; 
arra vártam, hogy pár sorral megköszönjem levélkéjét, bármi homoeopath. 
viszonzása volt az én «hosszú levelem»-nek. Hiába most az egyszer. S ime 
Földváry jött s megy, mihelyt fölkel — röviden tehát. 

Mindenek fölött : reménylem, hogy az ünnepi heverd el napok alatt 
megemlékezik rólam már csak azon oknál fogva is, mert sok mondani valóm 
volna, s talán az Ön érdekében is. Elrándulnánk, ha tetszik, Tompához is. 
Eleget élvezi Ön a fővárost, hogy egy kis paraszt koszt reá ne férjen, már 
csak elkényeztetett Ínyének csiklandása végett is. Legjobb' szeretném, 
ha most, Földváryval, jönne ki, hanem azt reményleni sem merem, hogy ily 
hosszú poenitentiatartásra elszánhatná magát. Mindenesetre értesítést kérek, 
quid facturus. 
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A lapokra nézve, sajnálom, hogy várakozásának nem feleltek meg. 
Összevontam a vitorlákat e téren is az újabb időben, ignotus levek in Izrael. 
Azt hiszem azonban, hogy izlés és előadási modor legközelebb a franciához 
rokonit bennünket s a Rewiewket aligha használhatná Ön a kitűzött célra, 
legalább árukhoz aránylag. A két Revue (de deux M és contemporaine) azt 
hiszem, bőven kifizetné magát. A németeknek tudtommal egy ily folyó-
Írásuk sincs most, sőt tisztán literatúrai lapjuk is csak egy nyulfarkú van, 
a Zarneckeé. Azonban kérdést teszek Toldynál ; az egyetemi könyvtár alap
jából sok holmit hordatnak a tanárok. 

Hugo Viktornak munkáját azért nem küldöm, hogy ez is egy ok legyen, 
mely Önt hozzánk vonja. Ha reményemben . megcsalódtatna Ön, még az 
ünnepig talán kapok alkalmat, mely azt is és még több mást elszállítana. 

Ujabban alig érdekelt inkább valami, mint a Mátyás Flórián felhívása. Ha 
úr volnék, rendelkezése alá adnám erszényemet. Szabadjon az Ön érdekeltsé
gére is számítanom, kérvén, ne sajnálja azt az egykét embert, aki még olvas, 
megfülelni. Horváth és Vadnay, az iskola, Ön, etc. magában sem megvetendő 
szám okos vállalatok elösegélésére nézve. A Grimmek szótárát ezer meg 
ezernyi példányban nyomattatják. 

Scheible catalogusában egy-két könyvet találtam, mely talán érde
kelni fogja. Potom árak. Kijegyzém, s küldöm. 

Küldöm a Ráth contóját is, bizonyításul, hogy a Riemer-féle Goethe 
levelek ára 2 ft. 

Kaphatnék-e már ily papirt, mint a mit már kértem volt s mustrául 
ide hajlítok ? Ha igen, kérek 2 konczot. 

Lekötelezne Ön, ha az ide melléklett aesthet. műszavakról véleményt 
adna : miként volnának magyarul szépen adhatók. Ez 

dix années de ma vie, dussent-elles passer avec vous, et je les aurai 
données. Hogy tenné Ön ki szépen ezt a fene und sollte ich s i e . . . zuge
bracht haben ? 

Hogy mondja ezt a magyar : il ne faut pas mettre le doigt entre 
le bois et l'arbre = ha két ember veszekszik s ügyük nem tartozik reád, 
ne üssd az orrodat közéjük. Ez az értelme, de erre kell, hogy nekünk is 
legyen mondásunk. 

Adieu ! Szívesen várom ; legalább levelét. -^ Câhor 

2í. 
Még valamit. [1863 tavaszán.] 

Oda jutottunk, azt hiszem nemcsak én, hogy maholnap le fogjuk for
dítani nyelvünket. Részemről ugyan azért kezdem a régieket olvasni, hogy 
magyarul tanuljak tőlök. A Fösvényt ötször dolgoztam által, s rosznak 
tartom mostis és pedig magyartalansága miatt. Filkóság kétségbe vonni, 
hogy (kinek-kinek a maga tehetségéhez képest) több gondot és fejtörést ad 
a fordítás, mint az eredeti dolgozás s ezért tartom érdemesb dolognak, ha 
az, a ki nem eléggé tehetséges előbbre vinni a szakját, azokat adja vissza 
jől> kik azt tevék. 

Ezt alkalmilag, mert épen ma egy pár pont tűnt fel, mit magyarul vissza
adni nem tudok. Óhajtanám véleményét hallani. 
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1., In Grillen verfallen. Nem eltűnődni, mert annak okos alapja is 
lehet. In Grillen verfallol pedig az, ki ok nélkül, bal vagy tévirányban 
mereng el. 

2., Rechthaberisch, aki azt praetendálja, hogy neki quand même 
igaza van. 

3., IMSÍ machen a szívnek, fájdalomnak etc. 
4., Bedürfnisz, nem kellék, nem igény etc., hanem az, a mire múl

hatatlanul szükségünk van testi- s lelkileg. 
5., In den Text kommen 
6., Ungeduldig der fruifuit (így !) impatiens etc. Nem lehetne ezt i!y 

röviden kitenni ? 
etc, etc. jó hogy kifogyott a papir. 

25. 

Tiszteit barátom, [1863 május.] 

Felhasználom ez alkalmat, Önnek egy «jó napot» mondani. Mindenek 
előtt fogadja szives köszönetemet a Koszorúbani koszorúért. Én meglehetős-
kén ambitiosus táblabiró vagyok : de az irodalom terén a legszűkebb határok 
közé utasít az önismeret, s így laudari a laudato viro csak is hízelgő lehet 
reám nézve. 

Részvéttel haliam, hogy gyöngélkedik, azonban képzelem, hogy némi 
kis része —i mint poétához illik is — a phantasianak is volt bajában. 

Ha pünkösdkor meglátogatna : hétfőn átrándúlnánk TompáAo0 és — ért. 
Horváth L. is elszánhatná magát, ha az annyiába nem kerülne, mint a 
Horváth Mihály számára igért acták egybegyűjtése. — Ö eszes ember, s e 
cikket nem termelik oly bőségesen Bors vezér földén, hogy már csak nem-
mindennapisága miatt is, ne ízljék. 

Toldy, mint húsvét előtt, most is írja, hogy jÖ : de az ő igérkezéseit 
már inkább apprehendálom, hogyan tartanoék rólk valamit. 

Arthur régen megírta volt, hogy valami botot küldött, Lengyel Lajos 
úr által, Önnek. — Igen köszönöm a testimoniuma miatti bajlódásait. 

Rózsáiból egy fogamzott meg. — A faiskolán el fog Ön, ha szerencsém 
lesz, ámulni. 

Sajnálom, hogy azon német dolgokkal bajoltattam Önt ; de véleménye, 
mint Önmagát, engem sem elégít ki. Pedig nem hiszem, hogy nyelvünk 
bármi ily, az életre vonatkozó dolgokat, ne bírjon, ép oly szabatosan, vissza
adni. Valóban nagy szolgálatot tenne az, ki a nyelvek sajátságos kifejezéseit 
gyűjtögetné, hozzájok mellékelve a magyart. Azon az úton, hol most járunk, 
nincs üdvösség. «Zum Teufel ist der Spiritus»; eredeti talentumaink nincsenek ; 
ez baj, de nem tehetünk róla ; de miután nincsenek, maholnap lefordítjuk 
a nyelvünket. S ez több a bajnál. Van-e oly bolond «.kézcsapás», «tüntetés», 
«zsákutcza» etc. etc. mit a mi fene gyomrunk be ne fogadna, sőt ne táp
lálkoznék vele? 

A külföldnek classicai müvei vannak, nyelveik eme sajátos kifejezései-
s szójárásairól etc. Bár találkoznék valaki, ki Baróti Szabónak jóakaratú, 
de primitiv ösvényét tovább törné. 
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Mit csinál Ön ? Dolgozik ? Elkészül-e a fordítás ? Az én TartuffeÖm, 
elvégre, igen, iJi részben egészen új. Szerencsétlenségemre az én «Anonymu-
som», Barezikai beteg, s nincs kivel tisztáztassam, pedig tartok tőle, hogy 
ha még egyszer átolvasom, eldobom megint. Válaszoljon, kérem, s értesítsen, 
mikor látom. Szives üdvözlettel 

K. Gábor. 
Ha a könyvkötő valamit elkészített volna, ez alkalom által meg

megkaphatnám. 
26. 

Tisztelt Barátom, [1863. Jan.] 
Némely nyelvi kérdések iránt irtam volt Önnek mintegy 8—10 nap 

előtt ; ez alkalommal megkaphatnám a választ, s a Fösvény kéziratát. 
Elküldte-e már Àndronicust ? — Én majd megveszek dühömben Tar

tuffe foltozása miatt,1 miután fel kellett dúlnom fenekestöl. Mily igazságtalanul 
kedvező volt az Ön crísise ! 

Ne sajnáljon Fraenkelnél kérdést tenni, megkapom-e a lengyel könyvet, 
mit megrendeltem, vagy nem ? És hogyha valami közleni valója volna, küldje el. 

Isten Önnel, tisztelt barátom. Örvendeztessen meg egy hosszú levéllel. 
K. Gábor. 

27. 
Tisztelt barátom, [1863.] 

Az ember, aki által tegnap, kedden, irtam Önnek, ostobaság- vagy 
renyheségből Fraenkelnél tette le az Önhöz utasított csomót, s e szerént 
választ sem hozott Öntől. Utóbbi levelében régi irományok közlését ígérte: 
ez alkalom által bizton kaphatnám azokat — kérem tehát. 

Ismét jobban vagyok; képtelenség, mily forradalmakat bír kiállani 
organismusom, s mily hamar kiheveri. Mit ér? tartósb munkára képtelen 
vagyok, pedig lomhán működő eszemnek mindig idő kell hogy «ne ki-in du Íj on». 

Szeretnék Önnel «literatorkodni». Nem nekem való kenyér, mert favágás 
előttem : de mélyen érzem, s hogy az egyetlen «corset» ez, mely az elnyelő 
tenger felszínén fentarthat bennünket, s úgy hiszem, hogy, miként a politi-
cában, ugy e téren is, nem a kellő úton megy a világ. Tqfpn Önnel 

K. Gábor. 

Közli: GULYÁS JÓZSEF. 

1 A Tartuffere vonatkozólag 1. IK. 1931. 220. 1. Aranynak Kazinczy 
Gáborhoz írott levelét. 


