
Hogy Gyulai nekem ez egyszer oly exorbitans díjt fizetett, abból nem következik 
semmi. Én ő tőle sem akartam elfogadni semmit, de miután mindig vett holmi (rám nézve 
szükségtelen) csecsebecsét, azt mondtam neki, jövőre ilyesmit ne vegyen, hanem az utóbbi 
költeményért ha valamit szánt, adja a bölcsész ifjak segédegyletének. így adta ő, a hírhedett 
50 ftot.2 

E szerint a 3 aranyat köszönettel visszaküldöm, legyen szíves valami utón megnyugtatni, 
hogy megkapta. 

Szives üdvözlettel 
Arany János 

Borítékon : 
Tekintetes Nagy Miklós 
urnák, a Vasárnapi Újság 
szerkesztőjének, tisztelettel 

Buda-Pest. 

II. 
Buda-Pest 18/VI. 78. 

Tisztelt Szerkesztő úr, 
Nem várt szíves és kedves ajándékai némi viszonzásául, küldöm a versecskét a Vas. 

Újság számára,3 ha közleni alkalmasnak véli lapjában. Gyulai igen szereti, s igénytelen népies 
formájában én4 is tartok valamit e balladámra. 

Köszönöm küldeményeit, a doctor épen tokajit itat velem lábadozóval, (ki rendesen 
csak közönséges asztali borral élek) s így épen kapóra jött, a másik pedig mindig úgy.5 

Szives üdvözléssel 
Arany J. 

TEMESVÁRY FERENC 

GYULAI PÁL ISMERETLEN KÉZIRATA 

Az elmúlt évszázad második felének egyik legnagyobb kritikusa, Gyulai Pál 1 890 
június 17-én keltezte és dedikálta azt a ma már elsárgult papírlapot, amelyet a Nemzeti Múzeum 
ereklyéi között helyezett el. E lapokat forgatva, Gyulaival ismét mint kritikussal találkozunk, 
„kinek őszintesége szinte a romlatlan őserő benyomulása volt a mesterkélt szokások világába." 

Nem feladatunk, hogy e jeles kritikus munkásságát méltassuk, csupán néhány gondola
tot vetünk papírra, amely nélkül úgy érezzük, nem bocsáthatjuk útjára Gyulai kezevonását. 

A XIX. század végén a Magyar Tudományos Akadémia irányításával széleskörű 
tevékenység indult meg Széchenyi munkáinak összegyűjtésére. Az Akadémia pályázatot 
hirdetett, amelynek célja, az egyszerű anyaggyűjtésen túlmenően, a tervbevett, nagy 
Széchenyi munka előkészítése volt. A pályázati felhívásra küldte be dolgozatát 1889. december 
5-én a „Széchenyi kultusz" egyik legérdekesebb képviselője, Zichy Antal országgyűlési képviselő, 
„Gróf Széchenyi István külföldi utazásai" címen. A munka 1814-től sorakoztatta fel Széchenyi
nek hazánkra, külföldi útjaira, hazafias törekvéseire, hazánk és a külföld politikai és társadalmi 
viszonyaira vonatkozó érdekes dokumentumait. A Széchenyi Bizottság, amely a XIX. század 
harmadik harmadától kezdve időnként összeült, a munkát örömmel fogadta. A Bizottság 
tagjai között találjuk Gyulai Pált is, aki .gróf Lónyai, Szász Károly, Pauler Gyula, Zichy 
Antal, Deák Farkas, az utóbbi halála után Hunfalfy Pál, Majláth Béla társaságában az Akadémia 
másodelnökének, Fraknói Vilmosnak vezetése alatt fejtette ki irodalmi tevékenységét. Az 
Akadémia Széchenyi Bizottságának elnöke, Zichy Antal munkájának bírálatával Gyulai Pált 
bízta meg. Zichy Antal azonban maga is a Bizottság tagja és részben egy baráti kör részese 
volt. Csak ezeket ismerve érthető meg az a Gyulai, aki ezúttal szólal meg. 

2 A Tetemrehívás c. balladájának tiszteletdíja fejében fizetett be Gyulai 50 forintot. A Tölgyek alatt, 
A pesti ligetben, s a Hídavatás c. költeményekért Gyulai egy szőnyeget csempészett Arany lakásába. Vö. 
Arany ÖM. XI I . 4 5 1 - 4 5 3 . 

3 Vörös Rébék. Vasárnapi Újság. 1878. 25. (jún. 23.) szám. 
4 Kéziratban tévesen : és. 
5 Nem tudjuk, ez milyen ajándékra vonatkozik. Hogy a V. U. „ajándékokkal kedveskedett", említi 

Gyulai is (Arany ÖM. XI I . 452.). 
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Ismeretes, hogy Gyulai tollának minden karcolatával küzd az üres hazafiság, nemzeti 
dicsekvés ellen. 1856-ban papírra vetett gondolatai fáklyaként világították be a fejlődés 
útját. A kritikus kötelességéről így ír : „A lángész kétségtelenül becses adomány, de bár
minő formában nyilatkozik, egyeznie kell a józan ésszel, az Ízléssel, s az igazsággal, ha ezeket 
elhagyja, elfajul és neve megváltozik... Miként is bújhatnak komoly írók az opportunizmus 
leple alá? miként remélhetik azt, hogy kormányozhatják a közfelfogást, ha igent mondanak, 
mikor nemet gondolnak... Nem szabad elfáradnunk az egykori műnek szigorú bírálatában, 
ez ugyan visszatetszik a léhaságnak, de használ az irodalomnak." 

A nagy kritikus összegyűjtött bírálatai 1912-ben jelentek meg. Méltatói utalnak arra, 
hogy a gyűjtemény nem teljes, kiegészítésre szorul. Ez a kiegészítés azonban nem könnyű 
feladat. Gyulai kritikái sok esetben nem a Budapesti Szemlében, vagy a korabeli sajtó valamely 
más orgánumában jelentek meg, hanem az Akadémia kérésére véleményét az Akadémiához 
nyújtotta be. Ezek közé tartozik Zichy Antal „Gróf Széchenyi István külföldi utazásai" 
című munkájának bírálata is. 

Néhány mondatot kiragadva Gyulainak ez ideig ismeretlen munkájából, érezzük, hogy 
most nem az igazi Gyulaival találkozunk. Nem bírál élesen, szinte kerüli az igazságot." 
Az 1814—1832 terjedő uti rajzok terjedelmesebbek, körülményesebbek, úgy szólván kidolgo
zottabbak, ellenben az 1832—-1847 terjedők inkább csak rövid följegyzések, melyekbe csak 
itt-ott szövődik rendes rajz, vagy terjedelmesebb fejtegetés. Amazok mint olvasmányjk is 
igen élvezetesek; kellemes vegyületben váltakoznak bennök táj- és néprajzok, társadalmi 
és politikai reflexiók, tapasztalatok, élmények és érzelmek, s mindez egy rendkívüli egyé
niség alanyiságába olvasztva. Emezek... tisztán irodalmi szempontból már kevésbbé érde
kesek vagy jobban mondva más szempontból érdekesek . . . " „Minden esetre az útirajzok 
mintegy kiegészítik eddig kiírott naplóit, s nélkülök hiányosak is volnának, minthogy ez 
utazások készítették elő a reformkort s a polgárosodott nagy nemzetek állami és társa
dalmi élete lebegett előtte eszményként". Csupán az utolsó sorokban jelentkezik többé-
kevésbé az igazi Gyulai. „A fordítás gondos (ti. Széchenyi naplóinak fordítása T. F.) csak 
itt-ott vehetni észre némely szórakozottságból ejtett hibát, a melyek közül többet kijaví
tottam. De nem árt, ha a fordító mégegyszer átnézi és különösen kipusztítja a munkából a 
sok lettes passivumot, amely nagyon is kezd elharapózni nyelvünkben." 

Érdekes megemlíteni, hogy Gyulai egészen mérsékelt bírálatával szemben a Budapesti 
Szemle 189l-es száma (21. k. 89.) jóval élesebben bírálja a munkát. Zichy naplófordításairól 
így nyilatkozik : „ . . . nem egyszer gyökeréről* leszakasztott virágnak szanaszét hulló levelei
hez hasonlítanak". Nincs benne terv, folytonosság, következetesség, s így Széchenyivel csak 
mellesleg foglalkozót elégíthet ki." 

Gyulai Pál jelentésének kéziratát — mint említettük — az Akadémiához nyújtotta 
be az 1890. június 17-ét követő napon. Az ügy lezárása után á kézirat az Akadémia levéltárá
ban nyert elhelyezést, ahonnan Zichy Antal valószínűleg még ugyanebben az évben kikérte. 
A jelentés nem került vissza az Akadémiához, hanem Zichy Antal költeményei és pedagógiai 
jegyzetei között hosszú évtizedekre elfeküdt. Amikor néhány évvel ezelőtt a Zichy hagyaték 
felszámolásra került, a kéziratos anyag töredéke a Nemzeti Múzeum birtokába jutott. A több-
száz kézirat áttanulmányozása.után találtunk rá Gyulai kéziratára, amely ismeretlen kiadott 
műveiben, sőt a Magyar Tudományos Akadémia levéltárában is. Minthogy a Széchenyi Bizott
ság anyaga a háborús időkben megsemmisült, így utalásokat sem találtunk a munkára vonat
kozóan. 

A kézirat érdekességéhez tartozik, hogy 1956. elején a Magyar Nemzeti Múzeum 
Újkori Osztálya a Budapesti Irodalmi Múzeumnak ajánlotta fel, a kéziratot, amely azonban, 
az anyagot — mintegy 44 egyéb irattal együtt — átvenni vonakodott. 

Tisztelt Bizottság! 

Zichy Antal 1. t „Gróf Széchenyi István Külföldi utazásai" czim alatt egy Széchényire 
vonatkozó újabb munkát nyújtott be a bizottsághoz, a melyről a következőkben van szeren
csém jelentést tenni. 

A munka magában foglalja mindazt, a mit Széchenyi a maga külföldi utazásairól naplói
ban följegyzett. Az egészet Zichy Antal bevezetése nyitja meg, mely röviden jellemzi a napló
kat s fontosságukat emeli ki. Azután következnek magok a naplók 1814—1847, melyekben 
több ízben tett olasz—franczia—angolországi és keleti utazásait irja le Széchenyi. Az 
1814—1832 terjedő uti rajzok terjedelmesebbek, körülményesebbek, ugy szólva kidolgozottab
bak, ellenben az 1832—1847 terjedők inkább csak rövid följegyzések, melyekbe csak itt-ott 
szövődik részletes rajz vagy terjedelmesebb fejtegetés. Amazok mint olvasmányok is igen 
élvezetesek ; kellemes vegyületben váltakoznak bennök táj- és néprajzok, társadalmi és poli
tikai reflexiók, tapasztalatok, élmények és érzelmek s mindez egy rendkívüli egyéniség alanyi-
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ságába olvasztva. Emezek, melyeket Széchenyi már akkor irt, a midőn reformkori pályája 
minden idejét elfoglalta, tisztán irodalmi szempontból már kevésbbé érdekesek vagy jobban 
mondva más szempontból érdekesek, mint tanúságai lázas tevékenységének, mert ez időben 
nagyrészt megindított vállalatai: a lánchíd, Dunagőzhajózás sat érdekében utazik külföldre. 
Minden esetre ez uti rajzok mintegy kiegészítik eddig kiirott naplóit s nélkülök hiányosak is 
volnának, minthogy ez utazások készítették elő a reformkort s a polgárosodott nagy nemzetek 
állami és társadalmi élete lebegett előtte eszményként. 

Zichy ez uti rajzok szerkesztésében eltért eddigi módszerétől, a mennyiben a bevezetés 
után egészen háttérbe vonul s folyvást csak a naplókat szólaltatja meg s csak néhány összekötő 
vagy magyarázó sorra szorítkozik. A fordítás gondos, csak itt-ott vehetni észre némely szóra
kozottságból ejtett.hibát, a melyek közül többet kijavítottam. De nem árt, ha fordító még 
egyszer átnézi és különösen kipusztítja a munkából a sok lett-es passivumot, mely nagyon is 
kezd elharapózni nyelvün(k)ben. 

Buda-Pesten 1890 jun. 17. 
alázatos szolgája 

Gyulai Pál 
bizottsági tag. 

Az IRODALOMTÖRTÉNET 1958. 2. számának tartalma: 

Barta János: A mester nyomában 
Czine Mihály : Móricz Zsigmond parasztábrázolásának kezdetei 

VITA 

Hermán István : A kommentátor és Arany Jánosa 
Barta János: Viszonválasz Hermán Istvánnak 
Tiborcz Zsigmond: A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei 
Komlós Aladár: Válasz Tiborcz Zsigmondnak 
V. Kovács Sándor: Pándi Pál tallózásaihoz 

ADATOK ÉS ADALÉKOK 

Baseli Lóránt: Két literátor (Osvát és Babits) 
Bodolay Géza: Adatok a soproni Magyar Társaság szabadságharc előtti életéből 
Kosztolányi Dezső két ismeretlen cikke Csáth Gézáról (közli: Réz Pál) 
Vargha Kálmán: Sebők Zsigmond meséi egy posthumus Móricz-kötetben 
Busa Margit: Tompa Mihály ismeretlen versei 
Scheiber Sándor: Két Móricz Zsigmond-dokumentum 
Kunszery Gyula: „Csokonainak ismeretlen verse" 

SZEMLE 

Benedek Marcell: Csathó Kálmán : Ilyeneknek láttam őket — Cs. Gárdonyi Klára: Mikszáth 
Kálmán összes művei I—VI. — Rónay György: Jékely Zoltán: Tilalmas kert — Németh 
G. Béla: Sziklay László : Gáspár Imre — Kiss József: Virágénekek és mulatónóták — Béli a 
György : Lengyel Géza : Ady a.műhelyben — Makay Gusztáv: Két tanárregény (Kosztolányi 
Dezső : Aranysárkány — Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása) — Péter László: Röpülj 
páva, röpülj . . . — Sik Csaba: Nemes' Nagy Ágnes : Szárazvillám — Jávor Ottó: Kardos 
László : Száz vers — Fenyő István : Trócsányi Zsolt: A nagyenyedi kollégium történetéhez. 

TÁRSASÁGI HÍREK 
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