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kérést intézem tehát hozzád: hogy regényemet oly szívesen fogadjad, mint 
én hozzád küldöm; s e legutolsó irodalmi gyermekem iránt annyi engedé
kenységgel viseltessél, mellyel az elsőket fogadtad. Mert ha az ídö . midőn 
munkáimat kivüled senki figyelemre nem méltatá fájdalom rég el mult is 
már, s azolta mindketten megőszültünk, egyről biztos lehetsz, s ez az ; hogy 
Ítéleted most, mint akkor előttem legtöbb beccsel bír. Ha fejem nem fájna 
szívesen irnék többet is, de nem birok. Az ég áldjon meg kedves barátom> 
és tartsa emlékedben , . -, , 

hívedet 
Eötvöst. 

.Közli: WALDAPFEL JÓZSEF. 

ZILAHY KÁROLY KIADATLAN LEVELEI . 

A múlt század'60-as éveiben élt (1838—1864) költő és kritikus köz
gyűjteményeink kézirattáraiban őrzött leveleit ' gyűjtöttem össze. Fiatalon 
halt meg írójuk — pályája elé nagy reménységgel néztek Arany. Gyulai, 
Salamon egyaránt. Arany mindkét folyóiratának (Szépirodalmi Figyelő, 
Koszorú) munkatársa volt; csak nem sokkal halála előtt fordult el Aranytól, 
minden igaz ok nélkül. Alább közölt leveleinek nagy része irodalmi viszonyain
kat világítja meg és sok új adatot nyújt a 60-as évek irodalmi életéhez. 
Az első öt levelet a Magyar Nemzeti Múzeum, az utolsót a Magyar Tudo
mányos Akadémia könyvtára őrzi. 

1. 
R e v i c z k y Szevérhez . (?) 

/ Szászváros, ápr. 12. 860. 
Kedves barátom [ 

Ha ide érkeztem után a neked küldött szomorú jelentést vetted, lát-
hatád hogy a hol a viszontlátás örömére számítottam, gyászt és nagy kese
rűséget találtam — kedves jó sógorom Medgyes Ferenc halálával, kinek 
könnyű betegségét fenn nem is emiitettem s reggel itt a fogadóban tudtam 
meg hogy elhunyt; nővérem a nagy búban, zavarban feledte táviratozni. 

Megmagyarázhatod tehát hogy '— ha lett volna is miről ~ mind
eddig nem tudósíthattalak ; vártam is ezen alkalomra, mikor okvetetlen 
kellett irnom. T. i. Vidóvszky, mint emiitettem is, szives volt megígérni, 
miután úti-füvet kötöttek a talpamra, hogy a jövő félévre valamelyik jogász-
ismerőse segélyével aláírat számomra. Ez nekem, ugy hozhatják a körül
mények, életbevágó dolog lehet, hogy tudniillik egyetem tagja maradjak. 
S minthogy már Bécsben be vagyok véve, e fontos szempont rávett hogy 
a te restségedhez forduljak — ki utolsó év után búcsú nélkül akartál 
tőlem megválni! De hogy minden reménységem benned el nem veszett, 
abból láthatod, miszerint téged kérlek meg ide zárt könyvemnek Vidóvszky-
hoz leendő kézbesítésére, kit te Zoványinál jobban ismersz s hamarabb 
megkapsz. — Ha ö err' a barátságra vállajkozik, nem tudom eléggé meg
köszönni. Mutasd meg e sorokat neki szives üdvözletem mellett s kérd meg, 
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irjon be 22 órát, mint harmadévesnek a második félévben, attól a tanártól, 
a melyikkel a legkönnyebben lehet alá jegyeztetni. Utasit bármely harmadéves.1 

Gondolom három tanárból kitelik s az egész fáradság l1/» órába kerülhet. 
Engem azok nem ismernek, 
Gerstäeker engem illető Correcturáját Kovács Ödön, kit üdvözlök elvégzi 

•s öszhang kedveért majd te is végig nézed. A mű maholnap megjelenik; 
ha mi felülég esnék részemre (pedig kell lenni vagy 24 pengőnek)^ légy 
«zives egy Bőmét venni rajta, melyből a «Párisi levelek» ne hiányozzanak; 
nővérem Lóra nagyon szeretné olvasni. Hát Apraxinné regényét «On a beau 
•dire» — nem láttad? Ezt is meg kéne venni. A Gerstäckeremet add Zoványi-
nak: ő aztán leküldi. Add át a leckekönyvet is ha alá lesz irva, mert otí 
van az egyetemi felvevő-jegyem is. Neki most nem irhatok, mert itt a 
hagyaték rendezése körül ugy el vagyok foglalva, hogy egyébre alig jut 
időm. Csák 24-ig leszünk itt s akkor anyámmal nővéremmel megyünk 
Zilahra — de eadem. Én még meglehet 24-n. De ha rögtön irsz, addig 
kézbesül. Gimezd: Medgyes-Csernátoiii Lóra úrasszonynak, per Temesvár-
Broos. 

Fáradságra kérlek, hanem én csak olyantól szoktam kérni a kiért két
annyit is szívesen tennék. A könyvemet el ne veszitsd! 

Falk képe iránt írj Pákhnak, én is írtam s az életrajzot küldöm. A nyáron 
.alkalmasint ottbonn leszek a Szilágyban s nem tudom hogy mikor látom 
Bécset. 

Különben itt valóságos robinsoni életet élek s a Maros zöld partján 
Aeschylost fordítom. Illik a,görög költészet a derült éghez és a gyászhoz. 

Légy üdvöz ! 
Zilahy. 

2. 
/ E g r e s s y Gáborhoz* 

M.-Goroszló; jun. 17 1860. 
Tisztelt Szerkesztő ur! 

Van szerencsém a «Színházi lap» számára egy kis széptani eszme
futtatást idezárni.2 Kérem, közölje változtatás nélkül. Aeschylos általam 
fordított s a Tudóstársaság által kiadandó «Leláncolt Prométheuszát, előre 
bátor vagyok ön becses figyelmébe ajánlani. 

«Jávorágak» c. úti-rajzom kézbesült-e önnek? 
Tiszteletpéldányomat csak kérem az eddigi címre, Medgyes-Gsernátoni 

Lóra úrhölgynek küldeni. Onnan megkapom. 
Jövő félévre nem jó volna-e a «Színházi lap»nak kissé változatosabb 

színezetet adni ? 
Isten önnel, maradok ö s z i n t e t i s z t e l e t t e i 

Zilahy K. 
U. i. Megbocsát ön ha levelemet biztonság okáért nem bérmentesítem. 

Könnyen elvész. 

1 Ha kérdik a nationale-ba : hogy mi alapon kivánom a jövőfélévet 
frequentálni : «a multfélévi látogatás alapján-» — kell. 

2 Az ó-görög irodalom. Magyar Szinházi lap. 1860. 34. sz. 
13* 
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A borítékon : Zy K. T. c. Egressy Gábor urnák, a «Színházi Lap» szer
kesztőjének. Pest. Kerepesi-út. 15. szám I. emelet, balra, per Debrecen. 

U g y a n a h h o z . 
Kolozsvár, jul. 17. 860. 

T. Szerk. ur ! 
Magyar-Goroszlóra intézett nyiltpostájára válaszkép kívánom Kegyedet 

értesíteni hogyha az ó-görög irodalomról felküldött cikkem végén a vonat
kozásokat meghagyni nem akarja, kitörlésébe megegyezem. Azomban én az 
ön lapját — melynek tekintélyét ilyesmi csak gyarapithatná — kiválólag 
alkalmasnak tartom irodalmi szempontok for nullázására s megvitatására, 
mint egyedüli szépészeti lapot; ha ön az enyémtöl eltérő nézetben van,, 
csillag alatt azt kifejezheti.'A felelősség név-aláirásom által, állitásaimért 
úgyis csak rám hárul s én nem félek értök. 

«Jávorágak tul a hegyről» c. hátszegi uti-rajzom Urházynál van ki e* 
jegyre, ha ön lapjában használni kívánja, rögtön át fogja adni. 

Vegye ön,hazafiúi tiszteletem s nagyrabecsülésem kifejezését. 
T. Szerkesztő ur 

1 tisztelője 
Zilahy Károly. 

A borítékon : Tek. Egressy Gábor urnák megkülönböztetett tisztelettel Szabó^ 
• Richárd ur szívességéből. Pest Kerepesi ut 15. sz. 

U g y a n a h h o z . 
M.-Goroszló, 13/8, 1860. * 

Tisztelt Szerkesztő ur ! 
A napokban Kolozsvárt járván* olvastam hozzám intézett utolsó nyilt-

postáját (mert én jelenleg nem kapom a «Színházi lap»ot); — azon tételt 
hogy az utalványozó névjegy a «Jávorágakra» nézve már «elkésett» : ném 
értem. E szerint a Jávorágakat más helyt fogom kiadni, most küldöm a 
hozzám járó «Schlesische Ztg»nak Bulyővszkyné vendégszerepléséről szóló 
érdekes jelentését a «Színházi lap» számára. 

De a miért kiváltkép irok ez úttal: kérem, szíveskedjék ön nekem, 
mint szorgalmas munkatársának a lapot, mint a m. félévben, az alábbi 
cimre, megküldeni, raáskint procul ab űrbe, exul — saját munkámat sem, 
fogom olvashatni. 

Kolozsvárt most fényes értelmiség és élénk szellemi élet van Brassay 
(sic) és Gyulay (sic) az ön ujabban közlötte hangsúlyozási szabályoknak 
contradicálnak — de csak szóval. 

A viszontlátásig alázatos tisztelettel 
> Zilahy Károly. 

T. Medgyes Ferencné úrasszonynak p. Debrecen, Zilah. 
A borítékon: A «Színházi laps szerkesztője t. Egressy Gábor urnák, tiszte
lettel. Pest. Kerepesi ut, 15. sz. I. emelet. 
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5. 
U g y a n a h h o z . 

Dátum nélkül, (1860) 
Csakugyan el kelivén távoznom egy időre Pestről, van szerencsém e 

•pár irományt idezárni. Kővárinak1 az egész erdélyi színészet története ki van 
ilyenformán dolgozva: ki is adott volna belőle a «Hetilapjában, — s ezt azt 
hiszem, önnek szívesen átadná a «Szinh. lap» számára. Cimje: K-i L-ó, 
Kvart, az Óvárban, Vokál-ház melletti szeglet. 

Én akár Kolozsvárt, akár Bécsben fogok tartózkodni, becses lapjába 
•örömmel írok. Addig ha egy példánnyal megtisztelni szíveskedik, kérem, 
méltóztassék nővéremnek címezni: 

Medgyes-Gsernátoni Lóra úrasszonynak per Debrecen Zilah. Erdély. 
Ki becses emlékébe ajánlott maradok tisztelettel 

Zilaliy Károly. 
A borítékon: T. c. Egressy Gábor urnák, tisztelettel 

6. . 
To ldy F e r e n c h e z . 

Pest ápr. 26. 1864. 
Nagyságos Királyi Tanácsos Ur, 
Mélyen tisztelt Uram! 

Alulirt által szerkesztve Heckenast kiadásában egy antholőgia van 
•sajtó alatt mely — Fanni hagyományai által megelőzve — Molnár Borbá
lától máig a magyar költőnők verseit foglalja magában. A 20 ives gyűjtemény 
bevezetéséül a magyar írónők rövid — körülbelül V/t ivre terjedő történeti 
•és széptani ismertetése fog szolgáim tőlem. 

E körülménnyel egy alázatos kérést vagyok bátor kapcsolatba hozni. 
Önnek irodalmi érdemeit Nagyságos Ur, a mostani idő még nem ismeri 

•egész mivoltában és csak az utókor lesz képes némileg méltányolni azon 
halhatatlan vívmányokat, miket nyelvünk önnek, mint a magyar irodalom
történet teremtőjének, köszön. Magam azon nemzedékhez tartozom, mely már 
csak gyümölcseit élvezi az ön fáradhatatlausága és nagy elméje által létesült 
•eredményeknek, — küzdelmeit és terhét, a kezdet nehézségeit felfogni alig 
lehet képes. 

Ennek dacára azonban — esedezem ne vegye Nagyságod túlbecsülésnek, 
ha magamat itt szóbabozni merem! — senki sincs, aki [az] ön magas érdemei 
iránt eleitől fogva több kegyeletet érzett volna mint alul irt és ki ebbeli 
meggyőződésének kifejezést adni hőbben várta volna az alkalmat. 

Most midőn a magyar szellem termékeinek egy része — és pedig 
-egyike az érdekesebb-és becsesebbeknek •— általam megy mint egész, 
a közönség kezébe : magam és a kiadó nevében alázatosan kérem, méltóz
tassék megengedni, hogy a könyv az ön köztiszteleti nevének ajánló aegise 
.alatt lásson napvilágot — kit az összes magyar szellemi élet és muít 
kincstárnokának joggal neveztek. — Kérem, könyörgöm — nem Nagysá
godért, kinek nevét emlegettetni nincs szüksége — manet manssurumque 

1 Kőváry László történetíró. (1820—1907.) 
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es t . . . — nem értem, ki ily megtiszteltetésre semmi érdemet nem szereztem r. 
hanem az irodalom és speciáliter azon uj nemzedék érdekében, melynek 
ily fölemelő példa, ily szép hatás, nagyszerű munkásság fölmutatása most 
inkább szüséges mint valaha. 

Az egykori ,— bár rövid ideig volt — tanitvány kérésének a bátorságát 
mentse ki őszintesége és lelkem hazug bókra nem szokott egyenessége. 

Aki megkülönböztetett hazafiúi és irótársi tisztelettel öröklök, önnek 
Nagyságos Királyi Tanácsos' Ur. 
Mélyen tisztelt Uram a l á z a t o g W g á j a 

. Zilahy Károly. 
E levél a Tudományos Akadémia tulajdonában van s az író utolsó 

levelei közül való, három héttel rá, május 16-án már meg is halt. A levélben 
említett könyv már csak a következő évben jelenhetett meg Hölgyek Lantja 
címmel a Toldynak szóló ajánlás nélkül. 

Közli: KOZOCSA SÁNDOR. 

TÓTH KÁLMÁN ISMERETLEN VERSE. 
Midőn «25 év után» című verseimet összegyűjtöttem. 

A kritikust egyidőben Most, hogy elmúlt századnegyed 
Duellumban én meglőttem, S összegyűjtöm verseimet, 
Mivel szidta versemet ; Látom, mennyi rossz akad; 
Azt hittem, hogy amit irtam, Több mint felét, tépem, szidom: 
Lángolóan, hévvel ifjan, De különös: ezért bizony 
Már az rossz nem is lehet. Nem lövöm meg — magamat. 

Tóth Kálmán. 

A M. T. Akadémia kézirattárában (Toldy Ferenc levéltározója. 59. köt 
71. 1.) maradt fönn Tóth Kálmánnak ez a kis verse. Címe szerint 1872 végén 
keltezett — a Huszonöt év után 1873-ban jelent meg ; hogy hogyan került 
Toldy Ferenc birtokába, nem tudni. Maga a vers érdekes bizonysága a 
költő objektivitásának és egyben szép elégtétel a méltatlanul megtámadt 
kritikusnak. 

Közli: CSAPLÁROS ISTVÁN. 


