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meg a szives olvasó, hogy az akasztást a mai napra felfüggesszem (mert 
a hóhért apródonkint kell akasztani), egy másik tárcacikkre halasztván, a 
mit még el akarok Gyulairól, mint költőrül mondani».1 Azt, hogy ez a foly
tatás miért nem jelent meg, senkisem tudta — a Mikszáth tulajdonában lévő, 
általa használt s azóta a Nemzeti Múzeumba került Gyulai-kötet példá
nyának oldallapjára jegyezte föl EndrÖdi Sándor az okát: «A ceruzás jegy
zetek Mikszáth Kálmán megjegyzései, abból az alkalomból, mikor a ,Mikor 
a hóhért akasztják' című Gyulairól szóló kritikáját írta a Pesti Hirlap-ban. 
Ebből a kritikából csak az első rész jelent meg, a folytatását Tisza Kálmán 
tanácsára abba hagyta. Endrödi.» A könyvben Mikszáth ceruzajegyzetei érde
kes világot vetnek' a cikk írásának körülményeire. E jegyzetek alapján 
készült a kuriózumszámba menő cikk. A lap szélére írt megjegyzések jel
lemzőek Mikszáthra, egyben igazolják, hogy Mikszáth tárcája válasz volt 
Gyulainak Galamb a 'kalitkában c. munkájáról írt kritikájára2 — hogy igaz
ságtalan volt, azt nem kell kiemelnünk. 

Közöljük Mikszáth jegyzeteit, a költemények címét kurzív, Mikszáth 
szavait antiqua betűkkel szedetjük. 

Az éjről, Petőfi. 
Amott egy agg cserfa zöldül - . . Heine. 
Egy tavaszi nap- ÏÏL (Első két soránál megjelölve :) Petőfi. 
A székely fogoly. Az ízlés ellen, discrecio ellen. 
Pál gazda. Sületlen. 
Beteg-ágyon. Petőfire emlékeztet — mint a macska a tigrisre. 
Három éj. (Első strófa megjelölve :) Magyartalan böbeszédüség. 
Marihoz elutazásakor. Mari ne távozz többet! (Nyilván, hogy a költő 

ne, írhasson több ilyen verset hozzá.) 
A táblabíró. Petőfi «Magyar nemes»-ének átfordítása. Hang, forma

plágium és mégsem ér semmit. 
Közli: KOZOCSA SÁNDOR. 

I 

DÖMÖTÖR JÁNOS ÉS TOLNÁI LAJOS BARÁTSÁGA. 
Dunaszentgyörgy, Rákóczi-út 60. Hatalmas udvar, árnyatadó fák tömege, 

drótkápú, drótkerítés, komoly, cseréptetős, hatalmas kőépület. Valamikor, nem 
is olyan régen, csak Öreg utcának hívták ezt a széles, girbe-gurba utat, 
melynek két oldalán kisebb-nagyobb falusi házak vigyáznak a térszerűen ki
szélesedő út közepén méltóságteljesen emelkedő templomra. A 60-as ház is 
valamikor nádtetős, léckapús, léckeritéses ház volt, ott a templom mögött. 
Tipikus szentgyörgyi, magyar «hosszi» ház, a család vagyoni helyzetéhez 
mért hatalmas és nagy folyosókkal, szobákkal, tűzhelyekkel ellátva, hatalmas 

1 A tárca megjelent még Mikszáth Kálmán Munkáinak Rubinyi Mózes 
által kiadott Az én ismerőseim c. 36. kötetében is 227—235. 1. (Az idézett 
mondat a könyvben azonban nincs benne.) 

2 Budapesti Szemle. 71. köt. (1893.) 478—480. 1. -
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gémeskúttal, nagy pincével, terjedelmes gazdasági é p ü l e t t e l . Dömötör István 
aki a szentgyörgyi nemesek hadnagya volt 150 esztendővel ezelőtt, szilárdan 
építette meg házát: vannak részei, ajtajai, melyek híven és épségben szol
gálnak másfélszázada.1 

1843. december 20-án ebben a házban nagy volt az öröm. Nemes Dömö
tör Benjamin (Dömötör György és Végh Judit fia, D. István unokája) fehér
arcú felesége, leánynevén Szentes Erzsébet, egészséges fiúgyermeknek adott 
életet, akit Jánosnak keresztelt 23-án Bán János prédikátor. Az újszülött 
keresztszülői, Nemes Pál és László Zsuzsanna, a rokonságból kerültek ki. 
Jánoskának már két bátyja volt: József, aki 1839. május 6-án született, és 
Benjamin, aki 1840. augusztus 27-i születésű pirospozsgás gyermek volt.2 

Mint a mesebéli királyfiak közül, közülük is a legkisebbik volt az, akinek 
a lelkébe a Teremtő a falu közösségéből való kiváláshoz elegendő erőt és a 
felfelé való haladáshoz tehetséget adott, akire több talentumot bízott, mint 
a többire. . r ' 

A kis János mintha isteni küldetést érzett volna magában, lázasan 
tanult, képezte magát, s a.míg bátyjai nehéz testi munkával foglalkoztak, 
verejtékükkel öntözték, «túrták» a szeretett szentgyörgyi földet, hogy a 
mindennapin felül öccsük tanulásához elegendő anyagi alap legyen, addig 
ö idegeinek teljes megfeszítésével törte lelkét a nehéz iskolai stúdiumokon 
felüli tanulmányokkal. Nem nagyravágyás fűtötte csupán : magasztos törek
vései voltak, amelyeket logikus koponyája reális alapokon helyezett el a faj
tájától örökölt biztos valóságszemlélet segítségével.8 

Irodalmi becsvágya volt. «Nem leszek én íróféle, csak ha-tanár lehetek, 
leszek irodalomtanár, s ha pap leszek, minden jövedelmemet az irodalomnak 
szentelem ; olvasok mindig, mert engem az éltet» — írja "egyik fiatalkori 
levelében.* Az érettségi vizsgálat sikeres letétele után Pesten felkereste föl
dijét, távoli rokonát és barátját, Tolnai Lajost, aki hat évvel volt idősebb 
nála. Jóval tapasztaltabb, tekintélyesebb fiatalember volt ; ekkor már 
a református gimnáziumban tanított mint segédtanár (1863). Dömötör előtt 
Tolnai személye mindenesetre tekintély volt. A sok megbeszélésnek, baráti 
tanácskozásnak eredményeképen Dömötör a pesti református teológiára irat
kozott be. Tolnai túl volt már a teológiai tanulmányokon, azonban később 
is, amikor a református gimnázium tanára volt már, mindennapos vendégei 
voltak Dömötörön kivül5 a teológiai ismerősök közül Szász Béla, Komócsy 
József és Szabados János,0 akiknek irodalmi törekvéseire Tolnai hatalmas 

yénisége meleg buzdításaival értékes hatást gyakorolt. 

1 Dömötör János mérnök közlése, ki most is az ősi házban lakik. 
-A dunaszentgyörgyi ref. egyház anyakönyvei alapján. 
3Komlós Aladár: Dömötör János. 1918. 6—7. 1. 
4 Idézi Baráth Ferenc. Dömötör János Munkái. 1878.3.1. 
6 KCsL. 1894. 539.1. Tolnai (Hagymássy) Lajos az 1860—61. tanévben 

mint végzett teológus az egyház elemi iskolájában tanított, s az 1861—62. tan
évtől a magyar és a német nyelv tanára volt a gimnáziumban 1868 február
jáig, ekkor Marosvásárhelyre távozott. V. ö. Barthos Kálmán : A bîidapeâti 
ref. főgimn. első félszázada. 1909. 62, 69. 1. 

« ü . - o . 5 7 1 . 1. ••:• : k' .. 
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Dömötör Jánosról szokatlan melegséggel emlékezik meg Tolnai: 
«Dömötör János, kit szívem melegéből szerettem utolsó napjáig» —? roko

nom volt igen távolról,1 de barátaim között a legkedvesebb, a legtiszteletre
méltóbb. Gyermek volt még hozzám képest, mikor mint pesti tanárt, egy 
téli napon fölkeresett Üllői-úti lakásomon. 

Tiszta kék szemeiből, nyájas gyerekes mosolyából kimondhatatlan jó
ság sugárzott. A papi pályára szánta magát — arra teremtette a jó isten, 
bár az élet, hiúság később másfelé terelte. 

— Lajos bácsi — szólt hozzám — én egy munkát hoztam. 
— Mit, Jánoska?2 

— A balladáról. 
— Oh, az nagy szó. -
— Elolvasom. 
Eleitől végig az én balladáimnak magasztalása volt. 
— Mát akarsz ezzel, öcsém ? 
— Pályázni akarok vele a Ballada elméletére. 
— így számba se veszik. Megállj. Az én nevemet kihagyjuk belőle 

mindenütt. Majd átdolgozzuk. 
Bűn, nem bün — bizony én gyökerestől átdolgoztam. 
így adtam be. 
Kevésbé múlt, hogy á Kisfaludy-társaság pályabírói, különösen Bérczy 

Károly nyomós érveire — Greguss nagy munkájával szemben — neki nem 
ítélték a jutalmat, az ismeretlennek. Dömötört egyszerre tenyerére kapta a 
kellemesen meglepett irodalom. Bámulta még Gyulai Pál is, és lázasan ke
reste barátságát.»8, . 

Dömötör Jánosnak Szilágyi Sándorhoz, a nagykőrösi gimnázium hír
neves igazgatójához írott leveleiből4 érdekes adalékokat meríthetünk Tolnai
hoz való viszonyáról. Mivel sem a Dömötörrel, sem a Tolnaival foglalkozó 
irodalom nem fordított elég gondot a két költő kapcsolatainak bemutatására, 
aZ' erre vonatkozó részleteket időrendben közöljük. Ha ezeket olvassuk, egé
szen más színben látjuk a két költő barátságát, mint Tolnai harminc esztendő
vel később írott emlékezései nyomán, amelyek jellegzetesen magukon viselik 
a Tolnai csalódásai hatása alatt kialakult nyers világszemlélet beteges 
kinövéseit. 

*A rokonság elég távöli: Dömötör Mária, férj. Pintér Istvánná, 68 éves 
dunaszentgyörgyi lakos szerint Dömötör János apai nagyanyja Végh Judit 
volt, akinek testvére, Végh Sára, Kolosváry András anyai nagyanyja volt, 
Tolnai édesanyja pedig szintén Kolosváry leány volt. A Tibay-család közlése 
szerint Hagymássyné egyik testvére (a hat lány közül) Végh-esaládbeli férfihoz 
ment feleségül. Tehát több felől is rokonok voltak. 

, 2 Nagyapám, néhai Dömötör Sándor is mindig «Jánoská»-nak említette. 
0 beszélte, hogy D. J. kis diák volt még, amikor égy vasárnap kellő előkészí
tés után a tiszteletes ur megengedte neki, hogy a szószékről igét hirdethes
sen. «Jánoska» olyan kis termetű volt még, # hogy csak «kisszék»re való 
felállás segítségével látszott ki a szószékből. Állítólag a nagy feltűnést keltő 
sikeres prédikáció után később, felnőtt korában is mindenki ezen a néven 
emlegette a faluban. Tolnai is így emlékezik meg erről A tökéletes ember 
e. elbeszélésében. 

8 KCsL. 1894.572.1.— *A Nemzeti Múzeum levelestárában találhatók. 
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Dömötör 1862. szept. 19-én a következőket írja: «Beszéltem Hagymási 
Lajossal Pesten s az példákkal mutatta meg, hogy, ha ügyvéd leszek s meg 
akarok élni, akkor legyek egészen' ügyvéd s mással ne gondoljak, mert kü
lönben üres lesz a zsebem.» 1863. ápr. 3-án kelt levelében olvashatjuk: 
«Tolnai Lajossal csak ketten voltunk (Bölcskén és Szabadszálláson legatióba), 
de azért mégis volt sok tarka-barka beszéd !. mikor hárman összekerültünk 
(Szász, Tolnai és én!)» Hasonló értelemben írt 1864. márc. 12-én «Legatióba 
Szabadszállásra megyek, Szász Béla kedvéért specificált Szász Károly, s a va-
káczió egy részét Szász Bélával s Tolnai (Hagymásy) Lajossal ott fogom 
tölteni.» Paksról 1863. júl. 28-án kelt levelében leírja pesti élményeit: «Pesten 
az időt jól töltöttem. Hagymásy Lajosnál voltam szállva, ki először is azzal 
fogadott, hogy olvasta a czikkemet1 s köszönte, hogy őt azáltal' egy nagy 
bajból szabadíiottam ki, mert neki kellett volna írni s oly gorombán akart 
írni (fel is olvasta, amit már megírt s az nagyon pompás, de szerfölött sze
repel benne a baculus), hogy nem csak Szabó Károly szörnyűködött volna 
rajta, hanem már Ballagi is vakaródzott tőle, hogy nem lesz jó olyan kemény 
valami az ő lapjába. — Nevettünk igen nagyon, mikor Hagymássy bemutatott 
Kerekes tanárnak, mert mikor Hagymásy olvasta Ballaginál azt a históriát, 
Kerekes is ott volt s beszélt valamit rólam neki Hagymásy, s bemutatkozáskor 
midőn mondta Hagymásy ,Kerekes a tanár' ,Dömötör János' Kerekes utána 
vetette : ,a kritikus'.» 

Dömötör bírálatában már megtalálható a balladának az a némileg új 
felfogása, amely későbbi, pályadíjnyertes müvét jellemzi.2 Dömötör levelének 
ez a része tehát megcáfolja Tolnai későbbi állítását a balladáról írott nagy 
tanulmánya keletkezéséről szóló «alapos átdolgozással» kapcsolatban. Való
színűnek tartjuk, hogy Dömötör a pályázatra való benyújtás előtt megmutatta 
barátjának tanulmányát és kérte véleményét, Tolnai talán javított is rajta 
egyet-mást, azonban általa végzett «gyökeres átdolgozás»-ról nem lehet szó. 
Gyulai és Tolnai között is egészen más volt a viszony, mint később : ekkor 
még Tolnai tisztelte a nála öregebb és tekintélyesebb Gyulait. 

Tolnai vitte magával Dömötört az irodalmi körökbe, ő pártfogolta és 
ajánlotta mindenütt. 1863. dec. 18-án dicsekedik Dömötör: «Az ,Ui'abb magyar 
lantosok' czímü anthologiáról irtam egyet s mást, s az Ország tükrében akart 
megjelenni, de mikor Hagymásyval átadtuk Beniczky Emiinek', hogy Balázs 
Sándornak kézbesítse, magánál tartotta és a maga lapjában a Höigydívat-
lapban fog megjelenni, díjazva.» 1864. márc. 12-én szerénykedő örömmel 
írja meg, hogy Gyulai Pál «Tolnai Lajosnak (Tolnai felelős érte) azt mondta 
hogy : ,van ám annak esze ! ' (már mint tek. ur tanítványának.)» «Irtára én 
Laukáról egy bírálatot, s Tolnai megemlítette Gyulainak, ki aztán azt mon
dotta, hogy vitesse el velem Tolnai a Koszorúba, ők kiadják.» (1864. jún. 8.) 

Tolnai iránti «rajongásáról» is találunk adalékokat. Pestről 1864. júl. 
20-án irja: «Tolnaikölteményeit most gyűjtögetjük, s most javítgatja, igazgatja-
A napokban megy szét az előfizetési felhívás (Kertész nevében) ; reménylem, 

1 A szóbanforgó cikk Szabó Károly pápai tanárnak 1863-ban-^aegjelent 
Röltészettan&ról írott alapos bírálata volt. 

2 Komlós Aladár i. m. 9—10. 1. 



414 DÖMÖTÖR SÁNDOR, CSAPLÁROS ISTVÁN 

hogy az önképzőnek és a nagy könyvtárnak aláír tek, ur egy példányt.» 
Paksról 1864. szept 19-én újra megemlíti : «Szász Béla, Hagymásy Lajos 
(reménylem, ha a nagy könyvtár nem is, az önképzőkör csak megszerzi verseit) 
és Komócsy József (Iszkender) a múlt hónap végén egy jó hetet nálam töl
töttek (Dunaszentgyörgyön).» Ugyanitt írja még: «A múlt Januáriusban Hagy
másy egy ,Ilona királyné' czímü verséért a Családi Kör egy számát lefoglalták 
s csupán azért, mert a megöletettek Uros Ilona fejére átkot szórnak, s rajta 
(visio alakban) teljesül.» 1864. okt. 23-án Gyulairól ír : «Tolnaival azt sóhajtom, 
hogy: Óh az a föld százszor legyen áldott, Melyen ez a (piros rózsa) kicsiny 
ember virágzott !» Pestről 1864. okt. 31-én Tolnai egy versét njásolja le Dömötör 
és küldi el ízelítőül Szilágyinak a most megjelent kötetből. Szilágyi az önkép
zőkör részére 1 frt. 50 kr.-ért vesz is egy példányt. «A jövő pénteken letisz
tázom Tolnai verseiről írt bírálatomat» — írja 1865. febr. 18-án, azonban 
nem találtam seholsem annak nyomára, hogy ez a kritikája megjelent 
nyomtatásban. Tolnai talán erre céloz idézett emlékezésében : nem akarta, 
hogy az ő szűkebb baráti köréhez tartozó Dömötör dicsérő kritikát írjon 
verseiről. 

Dömötör edinburghi tartózkodása alatt is levelezésben állott Tolnaival, 
mint Szilágyihoz 1866. jan. 4-én kelt levele bizonyítja, s hazakerülvén Pestre, 
ő is a református gimnáziumban kapott állást.1 Tolnaival fennálló meleg 
barátságát ez a körülmény még jobban elmélyítette, és 1868-ban, araikor 
Tolnai Erdélybe költözött, számos batátja közül egyedül Dömötör kísérte ki 
a vasúthoz.2 Dömötör az egész úton elragadtatással festette Tolnai előtt a re
gényes országot! 

Az élet mindenképen messze sodorta egymástól á két jóbarátot. Dö
mötör elismert költő lett, Tolna- majd Pestmegye1 tanfelügyelője. Hivatali 
állása társadalmi téren is számottevő tekintélyt szerzett neki, mindenki 
elismerte személyi kiválóságát, emberiességéért pedig szerették.a Tolnai 
hírhedt regényíró lett, írásaival, életével minden és mindenki ellen hadakozott, 
e miatt paptársai, tisztelői és nyája egészen elfordultak tőle. A két kiváló 
férfiú közül azonban az, aki szerencsésebb körülmények közé került, nem 
bírta az élet sivár tülekedését az anyagi gondtalanságért, lelki függetlenségért: 
Dömötör eldobta /nagától a földi lét által néki juttatott sikert s önkezével 
oltotta ki életét. Tolnai a véres, reális életbe markolt és kétségbeesett erő
feszítéssel próbálta leszakítani a társadalom mérges kinövéseit. Két ember 
indult el egyszerre, bízó szívvel, tiszta fejjel, acélos karral, friss energiával 
az'élet országútján, s.életük szekere egyaránt kátyúba rekedt. 

1 Komlós i. m. 20. 1. 1866-ban, 2-2 éves korában, Molnár Aladár beteg
sége miatt mint h. tanár az érettségi vizsgálaton cenzor volt, s 1873-ban 
távozott az intézettől. Barthos : i. m. 66. 69. I. Förhécz József: Tolnai Lajos 
elete és müvei. 1935. 38. 1. Érdekes párhuzamot lehetne vonni Dömötör val
lási kételyeiről (Komlós i. m. 17—20.1.) és Tolnai vallási «racionalizmusáról» 
(Förhécz i. m. 32—33. 1.) teológiai tanulmányaikkal kapcsolatban. 

°- KCsL. 1894. 794. 1. 
3 Eichmayer J. paksi néptanító írja a Tolnamegyei Közlöny 1874. évf. 

3. sz.-ban : (jan. 13-án) «a múlt hó vége felé Dömötör János tanfelügyelő 
ur becses látogatásával szerencsélteté iskolánkat. A .gyermekekkeli bánás
módja, s nyájas leéreszkedése által el valánk ragadtatva.» stb. 
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Dömötör János tragikus halála mélyen megrendítette rokonait, barátait, 
ismerőseit. «Roppanása messze hallott És sok szivén átnyilallott» — írja 
Szabados János Dömötörről szóló Ismét ! c. versében. Tolnai Lajos a népi 
sirató versekkel vetekedő költeményben búcsúzik barátjától : 

Szemközt, hogyha veled az ellenség állott, 
Kegyesebb volt, mint a jó barát énvelem; 
Körmömmel kiáslak, feltöröm koporsód: 
0 fiam, rokonom, óh oly sokam nekem!1 

Tolnai Lajost sokáig foglalkoztatta barátja halála. A tökéletes ember 
c. elbeszélésében Dömötör János 'halálának okára mutat rá. Az elbeszélés 
Madaras Jánoskát, Madaras Benjamin uram szemefényét, a tehetséges paraszt-
fiút mutatja be, aki mindenkihez jó, kit mindenki szeret, mert mindenkiért 
tud áldozatot hozni, mindenkinek tud adni valamit Isten által a lelkébe plántált 
gazdagságból. Mégis meg kell halnia, mert az emberek nem szeretik látni 
a tökéletes ember boldogulását. «Aki élni akar, az legyen egy kissé gazember 
is» — mondja az érettségi vizsgálat utáni mulatozás emelkedett hangulatá
nak elrontój a, aki amerikai párbajt javasolt az irigyelt ifjúnak.2 Ennek következ
ménye volt tiz év után az öngyilkosság. Az elbeszélés a dunaszentgyörgyi 
és nagykőrösi (az elbeszélésben : Nagy-Körtvélyes) embereket a maguk jelleg
zetességeivel, gúnyos hangon jellemzi, pár odavetett igaz szóval, úgyhogy 
inkább sikerült pamfletnek, mint jó elbeszélésnek mondható. Dömötör János 
egyik legszeretetreméltóbb tanáráról, Szilágyi Sándorról p. o. így nyilatkozik 
benne Tolnai : «Szürke Sándor, a históriát zsákszámra gyártó historikus »8 

DÖMÖTÖR SÁNDOR. 

TÓTH KÁLMÁN ISMERETLEN LEVELEI. 
Tóth Kálmán alább közölt levelei közül a Toldy Ferenchez írottak 

a M. T. Akadémia kézirattárában maradtak fönn (M. írod. Levelezés, 4-r. 
125 sz. XXII. levélcsomó), a többi nyolc levél — egypár keyésbbé érdekes 
levelével együtt — a Nemzeti Múzeum kézirattárában. Eredeti helyesírásuk
kal közöljük mindet. 

1. K e m é n y Z s i g m o n d h o z . 
Édes barátom ! Nem' tudom, hogy mi az oka, miként lapod számára 

adott költeményem máig sem jelent meg, 
Pompéry azt mondja : hogy az újdonságokban egész hasábot foglalna 

el — de én e költeményt nem is az újdonságok, hanem a tárca rovatába 
adom, hol egy oldalkát venne igénybe. 

Magad mondád miként az semmit sem tesz, hogy a költemény a Hölgy
futárban is megjelent, miután mutatvány s így annál inkább óhajtanám 

1 Fővárosi Lapok, 1877. 14. és 16. sz. Y. ö. Szász Károly: Emlékek, 
(é. n.) 164. 1. 

s A mai Magyarország, II. k. 22. 1. 
s U. ott, 12. 1.' 


