
ADATTAR, 

GYULAI PÁL LEVELEI IMRE SÁNDORHOZ. 
(Második közlemény.) 

12. 
Buda-Pest sept. 21. 1875. 

Tisztelt barátom ! 
Bocsásson meg, hogy a Budapesti Szemlében legközelebbről megjelent 

munkája tiszteletdíját mind eddig nem küldhettem meg, s még most sem 
küldhetem. Ráth fürdőről még nem jött haza s könyvvivőjének mind eddig 
nem adott felhatalmazást a fizetésre. Rendesen a füzet megjelenése után ki 
szokott fizetni, csak ilyenkor nyárban késedelmes, mikor fürdőbe megy s 
visszajövet utazik. Remélem, hogy még e héten elküldhetem a tartozást. Ha 
pedig a hó végéig sem kaphatnék tőle pénzt, oct. 1-én minden esetre útnak, 
indítom a magaméból is, mert akkor másunnan is kapok pénzt. Bocsásson 
meg e halasztásért. Nem vagyok oka. Ebből láthatja, hogy a szerkesztésnek 
nemcsak szellemi, hanem anyagi kínjai is vannak. 

Dolgozata mindenütt tetszést aratott. Csengery megjelenésekor még az. 
nap elolvasta, s azt mondotta, hogy majd mindenben egyetért önnel. Nagyon 
sajnálja, hogy önnel nem találkozhatott s kért, hogy írjam meg önnek. Én 
pedig arra kérem, hogy a nem pontos fizetés miatt hitelem ne csorbuljon 
ön előtt, s küldjön koronként a mit küldhet kisebb vagy nagyobb külde
ményt, mindig szívesen veszem, még akkor [is], ha eltérnek nézeteink. 

Köszöntöm kedves nejét és fiait, Ida húgomat csókolom anyjával 
együtt, kinek nem rég írtam. 

Az ég áldja! tisztelő barátja Gyulai Pál. 

Mikor Gyulai levelében Ida húgát és anyját üdvözölte, tulajdonkép 
húgára, Földesi Sándorné szül. Gyulai Antóniára és ennek leányára, Földesi 
Idára gondolt. 

13. 
Tisztelt barátom ! 

A Szemlében megjelent czikke tiszteletdíját a múlt héten megküldöttem.. 
Remélem, megkapta. Köszönöm türelmét s bocsánatot kérek a késedelemért, 
a melynek nem voltam oka. 

A mi az akadémiában felolvasandó értekezést illeti, minthogy az fél
hivatalosan már be is van jelentve, engedje meg, hogy a jövő ülésen egész 
hivatalosan jelenthessem be. Hogy a nyelvújítás ügyében megindult vita úgy 
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a hogy foly nem igen örvendetes, az igaz, de minthogy megindult le kell 
folynia és szükséges, hogy olyanok is bele szóljanak, a kik objectiv állás
ponton állva, tartózkodnak a személyeskedéstől. Szíveskedjék hát értekezését 
mielőbb felküldeni és Szász Károlyt bizni meg felolvasásával, a kinek köz
iünk legerősb hangja van. Nem szükség ezért neki külön levelet írni, csak 
a nekem írt levélben említse meg ez óhajtását, majd én közlöm vele s ha 
nem vállalkoznék, felolvasom én. 

A Szemlében kijött czikkét mindenkitől csak dicsértetni hallom. A minap 
Szily Kálmán meglátogatván egész elragadtatással beszélt róla ; erősen ajánlja 
műegyetemi tanártársai figyelmébe. Greguss is szereti, csak fél, hogy hosszu-
sága miatt kevesen fogják olvasni. Örvendeztessen meg egy ujabb czikkével 
is mielőbb. 

Hát kedves fia József hol van jelenleg ? Mikor lesz kész a Szemlének 
szánt czikke ? 

A Corpus Grammatieorum példánya ügyében beszélek Csengeryvel. 
Lajost tiszteli Kálmán, Dömötör úr pedig szívesen viszonozza üdvöz

lését s teljességgel nem fogja önt vad calvinistának tartani, ha ön sem 
tartja őt cripto-catholicusnak. 

Az ég áldja ! barátja Gyulai Pál. 
Buda Pest oct. 7. 875. 

Gyulai ebben s a következő levélben Imre Sándornak Nyelvtörténelmi 
tanulságok a nyelvújításra nézve című értekezéséről ír, melynek egy részét 
Szász Károly a M. T. Akadémia Értesítője szerint az I. osztálynak 1875. 
dec. 13-i ülésén olvasta fel. A levél végén saját fiának, Kálmánnak üdvöz
letét adja át Imre Sándor fia, Lajos számára, Dömötör úron pedig Dömötör 
János pestmegyei tanfelügyelőt érti, ki 1875 tavaszán került vissza Buda
pestre. 

14. 
Tisztelt barátom ! 

A dec. 13-án tartandó akadémiai ülésre bejelentett értekezését méltóz
tassék legalább is 6—7-kére felküldeni. Én már bejelentettem, s ez ülésre 
a Joannovicsé s az öné tüzetett ki s annyira meg vagyok szorulva, hogy 
lia ön nem küldi, akkor nincs második értekezésem s nem tudom, hogy 
hamarjában kaphatok-e mást. 

Egy levelező lapon az értekezés czímét szíveskedjék még az értekezés 
felküldése előtt közölni velem. A felolvasónak kell legalább 2—3 nap, hogy 
elkészüljön a felolvasásra. 

Jó volna a kivonatját az Értesítő számára szintén az értekezéssel 
együtt felküldeni. Közölném a lapokkal is s így nem írnának össze-vissza 
minden furcsát a mint szoktak az akadémiai értekezésekről. 

Józsival találkoztam s átadta a czikket. 
Az ég áldja ! barátja Gyulai Pál. 
Buda-Pest nov. 25. 1875. 

T. Imre Sándor urnák, m. k. egyetemi tanárnak mint a m. t. akadémia 
1. tagjának Kolozsvárott. 
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15. 
Budapest febr. i l . 1876. 
A szedés alatti füzet már tele van. De azért mind a két rendbeli 

kézirat elküldését szívesen kérem e hónap végéig. Mindent kívánata szerint. 
A kéziratok vételekor levélben bővebben. Akadémiai értekezését ma adtam 
szedésbe ; a revisiot annak idejében leküldöm. Szíves tisztelettel 

Gyulai Pál. 

A levelezőlap címe : Imre Sándor m. kir. egyetemi tanár urnák, a m. 
t. akadémia tagjának Kolozsvárott. 

Imre Sándornak akadémiai értekezése, melyet Gyulai szedésbe adott, 
Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve címmel 1876-ban az. 
Értekezések a nyelv- és széptuaományok köréből című gyűjteményben az V. 
kötet 9. számaként jelent meg. — Az egyik kézirat, melynek megküldését 
Gyulai február végéig várta, Imre Sándornak A költő Zrínyi Miklós életéhez 
című cikke lehet, mely a Budapesti Szemlének 1876. évi XI. kötetében-
a 209—225. lapokon jelent meg. 

16. 
Tisztelt barátom ! 

Épen önre gondoltam, a midőn levelét vettem. Tegnap fiának írtamr 
hogy lerójjam tartozásomat, mert egy régibb levelét sokáig válasz nélkül 
hagytam. Még ekkor elhatároztam magamban, hogy ma Önnek is irok 
s talán gyöngédtelenség nélkül kérhetek a Szemle számára valami dolgozatot^ 
hiszen a nagy csapás után, -a mely érte, már hónapok tölték el, s ilyenkor 
jó munkába keresni enyhet. 

S ime ön ír s ajánl fel a Szemle számára munkát ! Nagyon köszönöm 
s örömmel fogadom, mint mindig. Szíveskedjék mielőbb felküldeni mind 
kettőt, az «Olasz irodalom hatása a magyarra» czímün kapva kapok,, 
a. másikat is kérem. 

A mi a Borsszem Jankóféle szemtelenséget illeti, itt senki sem hitte, 
hogy abban önnek bármily csekély része is lett volna. Maga Borsszem Jankó 
és Volffék sem hitték csak legfeljebb mutatták. Nyugodjék meg, tisztelt 
barátom, önnek jelleme és tudománya iránt Pest irodalmi és tudományos 
körei teljes tisztelettel viseltetnek, sőt ellenfelei is érzik, hogy a nyelvújítás-
kérdésében az ön fellépése volt a legfontosabb s épen azért támadták meg 
oly kíméletlenül, hogy megfélemlítsék, elhallgattassák. 

Sajnálom, hogy a nyáron és őszön betegeskedtem, bele akartam szólani 
a vitába, igy esak az utczán s az akadémiai szobámban végeztem Volffal 
és Szarvassal s egyetemi Ieczkéimen kelek ki néha ellenök, midőn a költőket 
és szépprózaírókat magyarázom. Nem levén tulajdonkép nyelvész, nekem 
nagy fáradságba kerülne részletesen bele elegyedni a vitába, de egy pár 
pontra nézve könnyen tudnék írni ellenök. Ami halad el nem marad. Ön, 
ha névtelenül akar írni a Szemlébe a Szarvasék irányáról, mindig szívesen 
veszem, és sajnálom, hogy a múlt nyáron ígért czikke elmaradt. Betegségem 
miatt nem sürgethettem, később pedig családi szerencsétlensége tartóztatott 
vissza. 
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Szegény húgomat is hasonló csapás érte. Még nem is írhattam neki 
Ha találja, vigasztalja szegényt helyettem, a napokban neki is irok. 

Az ég áldja, tisztelt barátom ! — támogassa tovább is a Szemlét s 
tartson meg szíves barátságába. 

Budapest april 11. 1877. tisztelő barátja Gyulai Pál 

A levélben Gyulai Pál azt a szenvedélyes küzdelmet vázolja, melyet 
Szarvas Gábor és Volf György folytattak a nyelvújítás ellen, s mely a Bors
szem Jankó területére is átcsapott. — A családi szerencsétlenség, melyre 
a levéliró céloz, Imre Sándor műegyetemi tanár szerint, Imre Sándor egyik 
leányának halála volt. Ekkor veszthette el egyik gyermekét Kolozsvárott 
Földesi Sándorné Gyulai Antónia is. Ezért kérte Gyulai Imre Sándort, hogy 
húgát vigasztalja meg. 

17. 

Tisztelt barátom ! 
Köszönöm szívességét, hogy értekezésének felolvasását bizonyos esetben 

megengedte. Az akadémia közelebbi ülésére van értekezés, e mellett a helyes
írás szabályainak vitatása a szőnyegre kerülvén, második értekezésre nem 
lesz szükség. A jövő hónapra is remélek s csak akkor használom az ön 
engedélyét, ha épen nagyon megszorulnánk. 

Nem mondhatom ugyanezt a Kisfaludytársaságról. Itt a jövő ülésre 
épen nincs értekezésünk, csak versünk. Nagyon szeretném itt bemutatni 
a Kisfaludy Sándorról szóló részt, mint mutatványt a Budapesti Szemle 
sajtó alatti füzetéből, természetesen a magam és nem az ön nevében. Erre 
talán nem is kellene kérnem engedélyt, de mégis kérek. 

Egy szóval bízza belátásomra a dolgot, semmi esetre nem fogok vissza
élni bizalmával. Ha az akadémiában nem mutatkozik szükség, a miről a 
hó végéig biztos tudomásom lesz, legyen szabad a Kisfaludytársaságban 
felolvastatnom a Kisfaludy Sándorról szóló részt. Szász Károly megígérte 
a felolvasást. 

Itt küldöm vissza az értekezést, de kérném visszaküldését egy hét vagy 
legfeljebb tíz nap alatt, mert szedésbe kell adnom oct. 15-én. Hogy a hont 
országra, javítottam, ne vegye rósz néven, a leküldendő correcturában vissza
javíthatta volna, most a kéziratban is visszajavíthatja. Olaszhon nem rósz 
összetétel, de inkább költeménybe való, mint prózába, geographiai fogalomra 
jobb az Olaszország. 

Értesítését Fazekasról köszönöm, s kérném folytatását is. Debreczenbe 
is írok még e héten. 

Buda-Pest oct. 6. 1877. tisztelő barátja Gyulai Pál 

Gyulai ebben és a következő levélben Az olasz költészet hatása a 
magyarra című cikk felolvasására kér engedelmet. A levél végén pedig az 
Olcsó Könyvtár egyik kötetének bevezetéséhez, Fazekas Mihály életrajzához 
keres adatokat. 
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18. 
Tisztelt barátom ! 

Vettem becses küldeményét és köszönöm. Nagyon megörültem neki, 
nemcsak mint szerkesztő, hanem mint tanár is, mert segítségül lesz elő
adásaimban. Épen nem tartom terjedelmesnek, s nagyon lekötelezne, ha 
még több ily dolgozattal szerencséltetne. Azonban ne vegye rósz nevén, ha 
csak az uj évi számban fogom közölni; a Szemle septemberi száma még 
augusztus elején kinyomatott, a novemberi számot pedig már szedik két 
hét óta. Ily terjedelmű czikket bajos volna beszoritanom, de másfelöl az 
uj évi számot illik valami becses czikkel megkezdenem. Még egy harmadik 
körülmény is van, a mely a halasztást javasolja. Az akadémiai szünidő 
után nem tudom lesz-e felolvasandó értekezés, ha nem lesz, ez értekezés 
igen szépen betölt egy ülést s önt uj oldalról tanulja tisztelni az akadémia. 
Vagy ha akadémiai értekezésekben nem lesz hiány, akkor a Kisfaludytár-
saság valamelyik ülésén olvastatnám föl Szász Károly által vagy olvasnám 
fel magam. De természetesen mind ehhez az ön jóváhagyása volna szük
séges. Azért ne sajnáljon egy pár sorban tudósítani, nincs-e ellenére. 

Kedves fia egészen ide hagyott. Ez év elején írt volt nekem bizonyos 
czikk ügyében. Beteges, söt egy pár hétig fekvő levén, levele eltévedt irataim 
közt, s csak akkor válaszolhattam reá, midőn megkerült az eltévedt levél. 
Ha jól emlékszem Holdmező-Vásárhelyre írtam neki. Nem tudom, vette-e 
levelemet, de nagyon sajnálnám, ha valami félreértés miatt elhidegednék a 
Szemle iránt s többé nem írna bele. 

A Whitmanféle czikket is várom, de nem hiszem, hogy érdekesebb volna 
a most küldöttnél. A mennyire én ismerem öt, úgy tudom, hogy valóságos 
hadat izén a költői kül- és belformának. De ezt nem azért mondom, mintha 
nem venném szívesen ismertetését bármely szempontból. Irodalmunkban 
alig volt szó róla, s már maga e körülmény is indokolja ismertetését. 

Az ég áldja! Tartson meg továbbra is szíves barátságában. 
Buda-Pest aug. 23. 1877. tisztelő barátja Gyulai Pál 
Egyet elfeledtem. A helyesírás újonnan átnézett szabályaira nincs-e 

valami megjegyzése. Ha volna írja meg röviden, hogy a midőn a septemberi 
ülésen tárgyalják, értesíthessem róla az osztályt. A Nyelvemléktárt szintén 
megküldöttem. Remélem, vette. Ezt csak oly tagoknak küldik a kik kérnek 
belőle. Én az ön nevében kértem. A helyesírás szabályai azért küldettek 
meg a tagoknak, hogy a tárgyaláskor alaposabban hozzá szólhassanak. 

19. 
Tisztelt barátom ! 

Újra alkalmatlankodom, de remélem, hogy ez önre nézve nem lesz oly 
kellemetlen, mint a múltkori. 

Az Olcsó Könyvtárban szeretném kiadni Ludas Matyit Fazekastól 
egy kis bevezetéssel. Ebben némi aesthetikai fejtegetés mellett életrajzát is 
óhajtanám megírni, de kevés reá az adat. Ön, a ki sokáig lakott Debreczen-
ben, alkalmasint sokat tud róla. Kérem hát szíveskedjék engemet utasítani, 
először nyomtatva hol találhatnék adatokat, másodszor megírni mind azt, 
a mit róla hagyományosan tud. Az a mi a Csokonai-Albumban, Danielik 
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Magyar írók életrajzaiban, a Figyelmezohen, s Kazinczy leveleiben elszórva 
van, mind igen kevés. Révész folyóiratában még nem néztem meg. 

A dolog egyébiránt nem sietős. Akkor válaszoljon levelemre, midőn 
azt teljes kényelemmel teheti, s bocsásson meg alkalmatlankodásomért. 

Maradtam tisztelő barátja Gyulai Pál 
Buda-Pest sept. 14 1877. 

Révész Imre szerkesztette 1870-től 78-ig a M. Prot. Egyházi és Iskolai 
Figyelmezőt Debrecenben. 

20. 
Tisztelt barátom ! 

Bocsásson meg, hogy újra alkalmatlankodom és ismétlem elébbi kéré
semet. Ön boldog ember, nem tudja mi az, ha szerkesztenünk kell s nincs 
miből, ha ülést kell tartanunk s nincs felolvasó. 

Ez utóbbi kín enyhítése végett voltam bátor felkérni önt arra, hogy 
irodalomtörténeti czikkét engedje meg akár az akadémiában, akár a Kisfaludy-
társaságban felolvasnom. Tisztelt barátom megtagadta. Engedje meg, hogy 
okait, a melyek visszatartják az akadémiai felolvasástól, alaptalanoknak 
tartsam. Ön legjobban tudja, hogy ha az akadémiában csak tudományos 
felfedezésekről, nagyszerű uj eszmékről olvasnának, bajosan tarthatnánk 
•rendes üléseket. De az ön értekezése nem egy tekintetben uj dolog, akár 
Zrínyi idylljei, akár Kisfaludy S. Himfyje, akár Metastasio hatása fejtegetését 
tekintsük. 

A mi a Kisfaludy társaságot illeti, ebben igaza van. De én nem oly 
módon akartam ott értekezését felolvasni, a mint ön gondolja. Előre bocsá
tottam volna, hogy a Szemle számára egy jeles értekezés küldetett be öntől, 
.a melyből a Kisfaludy Sándort illető részt jónak láttam a Kisfaludytársa-
ságnak is bemutatni, mert kitűnően tárgyalja a nevezetes költőt, testvérét 
Károlynak, a kinek emlékére alakult társaságunk. így meg lett volna ön 
mentve minden félreértéstől, legfeljebb az én buzgóságomat róhatta volna 
meg valamelyik lap, de reám sok fér, tíz annyi is, a mennyit koronként 
reám raknak a lapok. 

Egyébiránt akár itt, akár ott, csak akkor olvastam volna fel értekezését, 
ha nagy szükség lett volna reá. Ez esetben újra kérem engedélyét. Különben 
lia oly nagy ellenszenvvel viseltetik a felolvasás iránt, hát maradjon el az 
egész. Akkor ne válaszoljon levelemre, csak abban az esetben kérek választ, 
ha kénytelen-kelletlen beleegyeznék. 

Ne vegye rósz nevén alkalmatlankodásomat. Szolgáljon mentségemül a 
titkári és alelnöki kín, a melyet át kell szenvednem, valahányszor oly ülés 
következik, a melyre nem jelentkezett felolvasó. 

Kedves nejét és gyermekeit köszöntve maradtam tisztelő barátja 
Buda-Pest sept. 9. 1877. Gyulai Pál 
Witmant vettem és köszönöm. Az Emléktár ügyében intézkedni fogok, 

lia eddig nem vette volna. 

Imre Sándornak Az olasz költészet hatása a magyarra című cikke a 
Budapesti Szemlének 1878. évi XVI. kötetében az 1—37. és 261—307. lapokon 
jelent meg. 
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21. 
Buda-Pest nov. 19. 1878. 

Tisztelt barátom ! . 
A mai postán correcturát küldöttem a Vált Whitmanról szóló czikkéböl, 

a mely a Szemle 1879. jan. 1-i számában fog megjelenni. 
Az «uk-ük»-rol szóló értekezést én egész terjedelmében felolvastam az 

osztályülésen egész a III-ik szakaszig, ezt csak rövid kivonatban adtam elő, 
mert a felolvasásra kiszabott óra már eltelt. Kivonatot tisztelt barátom nem 
küldvén, ezt nem adhattam át a lapoknak használat végett, s ezért irtak 
össze róla annyi furcsát. A kivonatot később ön megküldvén, beadtam azt 
az Értesítőbe. 

Az értekezések nyomatására utalványozott pénz elfogyván, az ön érte
kezése is csak januárban jöhet sajtó alá, a mikor a revisiókat pontosan el 
fogom küldeni, ugyanakkor megteheti rajta a javításokat is ; egyébiránt a 
a levelében kívánt javítást megtettem s a III-ik czikk 4-ik kikezdéséhez oda 
jegyeztem a kimaradt sorokat. 

Bocsásson meg, hogy ily későre irok, sok mindenféle bajom van. Jelenleg 
épen Ráth Mórral perlek, a kitől a Franklin-társulathoz akarom vinni a 
Szemlét, melyet ö saját vállalatának tart, s az akadémiától megtagadja a 
tulajdonjogot. 

Kérem szíveskedjék ezután támogatni e folyóiratot, a melynek verseny
társa is akadt. Azt a nyelvészeti tárczaczikket, a melyről egyik levelében 
emlékezett nem küldené-e be ? Tudhatja, hogy Öntől mindent szívesen veszek. 
Az ég áldja ! tisztelő barátja Gyului Pál. 

Gyulai Pál a M. T. Akadémia I. osztályának 1878. okt. 7-én tartott 
ülésén olvasta fel Imre Sándornak «A nevek uk és ük személyragjairól» 
című értekezését, mely 1879-ben az Értekezések a nyelv- és széptudományok 
köréből című gyűjteményben a VII. kötet 7. számaként jelent meg. — Imre 
Sándornak Walt Whitman, Amerika egy új költője című cikke a Budapesti 
Szemlének 1879. évi XIX. kötetében a 37—63. lapokon foglalt helyet. 

22. 
Tisztelt barátom ! 

Néhány napra kirándultam Leányfalvára, hol ipámnak villája s nekem 
égy kis szőlőm van, s igy levelét csak ma, hazajöttömkor vehettem. Épen 
a Szemle végett jöttem be hamarább, mint szándékoztam. A végső íveket 
kell revideálnom, mert egy pár lap híján már ki van szedve az egész. 
E füzetbe lehetetlen beszorítanom közleményeit, a melyekről levelében emlí
tést tesz. Azonban méltóztassék mielőbb felküídeni, hogy a jövő füzetből 
ki ne maradjon. Nem fogom senkinek mutatni, s általában névtelensége 
nem lesz veszélyeztetve. A múltkor sem tudta meg senti, hogy ki írta azt 
á kis czikket, legfeljebb csak találgatták, s hol Brassait, hol Arany Lászlót» 
hol engemet, hol önt képzelték szerzőjének. 

Ha nálam vannak a czikkek, biztosabban felelhetek megjelenésökről ; 
nemcsak azért mert azokat számításomba előre beveszem, hanem azért is, 
mert a nyomda néha jó előre elkészül, máskor meg hátra marad s a később 
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érkező czikkeket a legjobb akarat mellett is a következő füzetre kell halász-
tanom. 

Győződjék meg, tisztelt barátom, hogy senki sem fogadja szívesebben 
czikkeit mint én, s ha ritkán zaklatom, annak oka az, mert részint nem 
merem, részint pedig rósz levélíró vagyok soknemü elfoglaltságom miatt. 

Még egy kérdést. Az akadémia helyesírási szabályairól nem volna 
kedve írni s elmondani kifogásait. Nagyon szívesen venném. Mihelyt Ke
mény Zsigmondról tartandó emlékbeszédemmel kész leszek, tüstént bővebben 
írok önnek. Addig is várom czikkeit. 

Buda-Pest april. 15. 1879. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

A levélborítékon : Imre Sándor m. kir. egyetemi tanár urnák, a m. t. 
akadémia és Kisfaludytársaság tagjának Kolozsvárott. 

Imre Sándornak az a cikke, melynek névtelenségét Gyulai annyira 
meg akarja védeni, az a Nyelvtudás és nyelvtudomány című cikk lehet, mely 
Irenopoeustól a Budapesti Szemlének 1879. évi XX. kötetében (429—434, 1.) 
jelent meg. 

23. 
Tisztelt barátom ! 

Itt küldöm a eorrecturát s minthogy a titkot meg akarom őrizni, 
kérem, szíveskedjék szintén borítékban récépissé mellett ezímem alatt vissza
küldeni, de mielőbb mert a Szemlének egy pár nap alatt meg kell jelenni. 

A tiszteletdíját mind két czikknek szeptember elején megküldöm. 
Az ég áldja ! tisztelő barátja Gyulai Pál Buda-Pest aug. 18. 1879. 

Ez és a következő levél arra a F írói jeggyel ellátott cikkre vonatkozik, 
mely Magyar Nyelvemlékek címmel 1879-ben a Budapesti Szemlének XXI. 
kötetében a 184—198. lapokon jelent meg s a Volf Györgytől szerkesztett 
Nyelvemléktár bírálatával olyan nagy mozgalmat idézett elő. A V íróijegyű 
cikk szerzője tehát Imre Sándor. 

24. 
Tisztelt barátom ! 

A mai postával megküldöttem a szemlei két czikk tiszteletdíját 30 forintot 
Kérem, ha lehetséges, a Nyelvemléktár bírálatának végét október 

10—12-ig, hogy a nov.—dec. füzetben megjelenhessen. 
A czikk nagy zajt ütött az ortholog táborban. Volf és Budenz dühösek. 

Volft'al találkozva a bíráló nevét tudakolta tőlem, mert szerinte a névtelen
ség nem méltó egy becsületes irodalmi vállalathoz. Megmondtam neki, hogy 
az európai írók, különösen az angolok máskép gondolkoznak ! Ott a szer
kesztő, az felelős mindenért, tessék reám támadni, ha a személy érdekli 
s nem az ügy. Aztán azt kérdezte, hogy mikor fog bevégződni a bírálat, 
mert felelni akar reá is a Szemlében. Azt nem tudom — feleltem — mert 
a czikket névtelenül kaptam s magam sem tudom, hogy a szerző hol lakik. 
Hogy kiadom-e feleletét, arra nem válaszolhatok, mert előbb látnom kell. 
Egyébiránt én senki ezikkét nem tartozom kiadni, itt jogról nincs szó, csak 
méltányosságról. Ha nem fogom kiadni ezikkét, adjam írásba — monda 
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Volf, mire én azt feleltem, szívesen, mihelyt elhozza azt s úgy találom, 
hogy nem kiadható. 

Nagyon törik rajta a fejőket, hogy ki írta. Némelyek az ön nevét 
emlegetik, de mások azt mondjak, hogy más írhatta, mert ön nem tud oly 
élesen írni. Egyik azt állítja, hogy ön csak adatokat szolgáltatott s más 
•dolgozta ki. Reá fogták egy Hahn Adolf nevű fiatal tanárra, aki épen annál 
az iskolánál kér alkalmazást, hol Volf is tanár. A szegény ifjú ember hozzám 
jött, hogy adjak bizonyítványt neki arról, hogy nem ő a szerző, mert kü
lönben nem alkalmazzák, én adtam bizonyítványt, de nem arról, hogy nem 
ő a szerző, hanem arról, hogy soha egy betűt sem írt a Szemlébe. 

Azt hallom, hogy Budenz a nyelvtudományi bizottság elé akarja hozni 
az ügyet, Volf pedig lemondani szándékszik a szerkesztésről. Egy szóval 
nagy zaj és készülődés van mindenfelől. De másrészről nagyon tetszett a 
czikk. Csengery különösen megdicsérte. Hunfalvyval még nem találkoztam. 
Egyébiránt önt ne nyugtalanítsa semmi. Én hozzá szoktam az ily zajhoz s 
nyugodtan várom a támadást. Leginkább az mulattat, hogy ők nevet, sze
mélyt és nyelvészt keresnek, akin bosszújukat töltsék s csak velem talál
koznak, akinek, fájdalom, nincsenek nyelvészeti munkái. 

Ha a bírálat végét felküldhetné, nagyon szeretném. A netalán kifejlődő 
polémiára nézve, hogy a Szemle ön rendelkezésére áll, nem szükség mon
danom. 

Köszöntöm Brassait. 0 nekem az akadémia helyesírásáról egy hosszú 
czikket küldött fel, a mely a mint látszik csak eleje egy hosszabb bírálat
nak. Addig is a míg neki írhatnék, szíveskedjék értesíteni öt, hogy a czikket 
megkaptam, de addig a mig nem veszem a czikk végét is nem határoz
hattok] sorsa felöl. A helyesírásról egy ily hosszú tanulmányt vagy bírá
latot bajos a Szemlébe felvennem. Az akadémiában egyébiránt minden 
esetre felolvasom, ha megengedi. A fődolog az, hogy tájékozhassam magam 
a czikk terjedelme feiől. 

Maradtam tisztelő barátja Gyulai Pál Buda-Pest szept. 19. 1879. 

25. 
Tisztelt barátom ! 

Ha jól emlékszem, egyik levelében egy kis czikket igért nekem. Mind 
e mai napig nem vettem. A postán veszett-e el vagy el nem indult ? Hát 
Volf cikkére nem felel-e, ha röviden is ? Óhajtanám, hogy feleljen. A szem
telen részére úgy is megfeleltem én, a másik részt, úgy hiszem még keve
sebb szóval lehet eligazítni. 

Minden esetre kérem válaszát. Ha felelni szándékszik, akkor fenntartok 
a Szemlében számára egy kis helyet, de a czikknek legfeljebb dec. 15—20-ig 
kezem között kell lenni, még jobb ha előbb, mert az uj évi első számot 
pontosan óhajtom kiadni jan. 1-én. 

Becses válaszát várva maradtam tisztelő barátja Gyulai Pál 
Buda-Pest dec. 4. 1879. 

Volf György Válasz a Nyelvemléktár ügyében címmel válaszolt Imre 
Sándor névtelen cikkére a Budapesti Szemlének 1879. évi XXI. kötetében 
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a 411—425. lapokon. Ehhez fűzte Gyulai Pál éles megjegyzéseit a Szer- ... 
kesztö jegyzetei a válaszra címmel ugyanott a 425—434. lapokon, amint a-
27. levélben is megírta. 

26. 
3/1880 Tisztelt Tanár Úr ! -

Van szerencsém értesíteni, hogy a M. T. Akadémia I-ső osztálya f. hó 
10-én tartott értekezletében a Marczibányi-jutalomra érkezett pályamunkák 
bírálóivá Önt és Tbewrewk Emil, Volf György 1. tagokat nevezte ki. Egy
szersmind a beérkezett két pályamunka egyikét, az I-ső számút, ide zárva 
küldöm, melyet egy pár hét múlva követni fog s második számú. 

Méltóztassék, mihelyt elolvasta, visszaküldeni a pályamunkát, s annak 
idejében mindkettőről véleményt adni, hogy melyiknek adassék ki a jutalom 
vagy általában kiadható-e a jutalom. 

Teljes tisztelettel alázatos szolgája Gyulai Pál osztálytitkár 
Buda-Pest jan. 14. 1880. 
Imre Sándor egyetemi tanár urnák, a m. t. akadémia r. tagjának. 

Kolozsvárott. 
27. 

Tisztelt barátom ! 
Bocsásson meg, hogy becses leveleire oly későn válaszolok. Egyik-

leányom beteg, ha nem veszélyesen is, de folytonos ápolást és gondozást 
kíván, a másik pedig az idei farsangon először ment bálba s nekem kellett 
bevezetni. Anyátlanok levén jól-rosszul pótolnom kell anyjokat. E mellett 
hivatalos dolgaim és a szerkesztések alig engednek egy-egy szabad órát. 

A pályaműveket se az Akadémia, se az osztály soh sem vizsgálja, 
vajon megfelelnek-e a pályázat belső feltételeinek is, megelégszik, ha a. 
külsőket rendben találja. A többi a bírálók dolga és jelentésök alapján ha
tároz mind az osztály, mind az akadémia. Ezért a pályázatból a csonka mű 
ki nem zárható, a bírálók, ha tetszik, e miatt nem veszik figyelembe, ha 
pedig olyannak találják, hogy csonkasága ellenére is jeles mű belátások és-
lelkiismeretük szerint tesznek ajánlatot az akadémiának. Tisztelt barátom 
ítéljen saját belátása és lelkiismerete szerint, egy szóval az akadémia, ha 
[a] pályázat külső feltételei teljesítvék, nem ad semmi utasítást a bírálóknak, 
hanem ellenkezőleg tőlök várja a véleményt, ítéletet, s ezek alapján határoz. 

Volfot nem hagyja alunni a nagy ártatlan igazság. Újra eljött hozzám, 
hogy egy pár sort vegyek be még tőle a Nyelvemléktár ügyében. Nem akar 
többé polemizálni, csak egy pontot felvilágosítani. Azt mondottam neki, hogy 
a polémiát már bevégzettnek tekintem, de ha röviden, a tárgyhoz szól még 
valamit, azt kiadom, de fenntartom magamnak a jegyzet jogát, ha szük
ségesnek tartanám. Még eddig nem hozta el czikkét, talán el is hagyja. 

Az ígért kis czikket mikor kapom meg ? Hát az akadémiai székfoglaló 
értekezés mikor készül el. Addig is nem engedné-e meg, hogy az akadé
miában felolvashassa Szász Károly a Szegedi albumba beküldött irodalom
történeti cikkét. A martiusi osztályülésre senki sem jelentett be értekezést. 
Egyet talán tudok keríteni, de másodikat bajosan. Ha megengedi a felolva
sást, írjon nekem vagy Szász Károlynak. 

Maradtam tisztelő barátja Gyulai Pál. Buda-Pest febr. 10. 1880. 



150 PAPP FERENC 

Úgy látszik, Imre Sándor megfogadta Gyulai Pál tanácsát s válaszolt 
Volf György cikkére. Csak Imre Sándor válasza lehet az a F íróijegyü 
cikk, mely a Budapesti Szemlének 18S0. évi XXII. kötetében a 186—191. 
lapokon A Nyelvemléktár ügyében- Észrevételek Volf Györyy válaszára 
címmel jelent meg. Ehhez kapcsolódik a Budapesti Szemlének 1880. évi 
XXII. kötetében a 399—404. lapokon Volf Györgynek Mégis a Nyelvemléktár 
című cikke s a szerkesztőnek a vitát befejező megjegyzése. 

28. 
Tisztelt barátom 

Hugóm Kolozsvárról meglátogatván, tőle hallottam, hogy egy félévre 
H ód-Mezővásárhelyre vonult. A Kisfaludy társaság éviapját tüstént oda 
küldöttem le, remélem, eddig megkapta. 

Úgy emlékszem, valamelyik levelében említette, hogy egy népkölté
szetünket illető czikken dolgozik. Kész-e már, nem küldhetné-e föl, hogy 
felolvassam a Kisfaludytársaságban aztán kiadjam a Szemlében? Hígye 
meg, hogy a komolyabb irodalmi körökben élénk részvéttel viseltetnek ön 
iratai iránt s örömmel várják czikkeit. 

Egyszersmind engedje meg, hogy egy más kérést is intézhessek Önhöz. 
Arany Aristophanese megjelente óta már eltelt egy év, és sehol nem olvas

tunk róla valamire való ismertetést vagy bírálatot. Én különösen szégyen
lem, hogy a Szemle mind eddig hallgatni kénytelen róla. Nem segíthetne-e 
rajtam, nem volna-e hajlandó írni e kitünö fordításról, akár hosszabb, akár 
rövidebb czikket? Most elvonultságában inkább tehetné, mint máskor. Gon
dolkozzék róla s legyen szíves mielőbb értesíteni elhatározásáról. Hát kisebb 
polémiái czikkeket nem küIdhetne-e néha a Szemlébe ? A Nyelvőrt meg
illetné olykor a rendreutasítás. Arra való dolgozótárs hiányában néha ma
gamnak kell felszólalni. Hát az akadémiába nem köszönt-e be egy ujabb 
értekezéssel? Csak most veszem észre, hogy annyit kérek és követelek 
öntől, a mennyi már majdnem orczátlanság. Egyébiránt megelégszem felével is. 

Az ég áldja s tartson meg szíves barátságában tovább is tisztelő barátja 
Gyulai Pál Buda-Pest nov. 19. 1881. 

29. 
Tisztelt barátom! 

Nagy szívességre kérném a Kisfaludytársaság nevében. Nem tudom, 
teljesítheti-e, de ha csak lehetséges nagyon kérném teljesítését. 

E hó 30-án Nagy-Ajtán Kriza-ünnepély tartatik, a melyre a Kisfaludy
társaság is meg hivatott. Valakinek közülünk az ünnepélyen minden esetre 
meg kell jelennie, de kívülem senki sincs Pesten, én is hetenként csak egy 
napra rándulok be Leányfalváról, hogy szerkesztői, akadémiai és Kisfaludy-
társasági ügyeimet igazítsam. Greguss, Szász Károly, a titkárok fürdőn vannak7 
az ifjú tagok Bukarestbe utaztak az írói és művészi expeditióval, egy szóval 
elül-hátul én vagyok itt s minthogy az akadémiában a főtitkárt is helyette
sítem, lehetetlen Nagy-Ajtára mennem. 

Ha szíveskednék elvállalni a Kisfaludytársaság képviseletét, nagyon 
lekötelezné a társaságot. Az uti költséget akár előlegesen, akár utólagosan 
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utalványoznám. Kriza valóban megérdemli e kegyeletet s talán az ön egész
ségének sem ártana egy kis kirándulás. 

Ha nem mehetne ön, akkor Szász Béla társunkat szíveskedjék meg
kérni a társaság nevében. Válaszát mielőbb kérném, hogy akár önnek, akár 
Szász Bélának megírhassam a hivatalos levelet s a rendező bizottságot is 
értesíthessem. 

A magyar szórendet illető pályakérdés-ajánlatát az osztály elfogadta 
s ajánlata alapján formulázni is akarta, de eszünkbe jutott, hogy a magyar 
szórendről még tavaly kitüzetett egy pályakérdés, mely folyvást hirdettetik, 
ezért kénytelenek voltunk mást tűzni ki. 

Hát a Szemlének mikor ír ? Egy kis tanulmányft] vagy bírálatos ismer
tetést Arany Aristophaneséről nagyon szívesen vennék, de ha egyebet nem 
lehet bármely apróságot is. 

Buda-Pest jul. 16. 1882. tisztelő barátja Gyulai Pál 

30. 
Tisztelt barátom! 

A «Revue des deux Mondes»-ból fordítandó czikket szívesen veszem. 
Általában akár mit küld ön, az reám nézve mindig kedves küldemény. Nem 
ártana, ha fiát is hasonlóra Ösztönözné. Utolsó czikke óta, melyet a nyáron 
adtam ki, mélyen hallgat. 

Sokat szeretnék írni önnek, de igazán nincs időm. Engedje meg, hogy 
csak egészen bizalmasan megkérdezzem öntől, vajon ha a «Kazinczy éle le 
és munkái» pályafeladatra az akadémiához nem érkeznék elfogadható ajánlat, 
s az osztálynak kedve jőne ahhoz, hogy a szabályok értelmében valakit evvel 
megbízzon, elfogadná-e a megbízást ? 

Ha csak egy kissé biztat, igen megnyugtatna engemet és Szász Károlyt 
s a maga idejében e szerint intézkednénk. 

Válaszát csak Szász Károlylyal közölném és senkivel mással, s az egész 
csak köztünk maradna. 

Az ég áldja. Buda-Pest decz. 27. 1883. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

31. 
Leányfalva aug. 17. 1884. 

Tisztelt barátom ! 
Nincs bennem semmi Kazinczy levelező hajlamából s még kevesebb 

a bureaucrata pontosságából. Épen azért, mint teljesen megérdemelt bünte
tést vettem volna, ha levélírásbefli] hanyagságomat keményen szememre 
hányja. De ön fölteszi rólam, hogy egy jeles czikk jeles fordítását nem aka
rom kiadni a Szemlében. Ezt már teljességgel nem érdemeltem, ez ellen 
ünnepélyes óvást teszek. 

Valóban eszem ágában sem volt ki nem adni a Tudomány és művészet 
ellenkezése című jeles czikket, a melynek fordítását ön még a tavaszszal 
megküldötte nekem. A halogatásnak egyszerű oka az volt, hogy a Szemle 
mindenik számában kell adnom két ív nemzetgazdaságot és két ív szép
irodalmat; amarra kötelezve vagyok, ezt a közönség iránti tekintetből kell 
•tennem. Ez mintegy négy-öt ív, azután következnek az actuális érdekű 
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czikkek és végre olyanok, a melyek rég nálam hevernek s íróik folyvást és-
jogosan követelik kiadatásukat. Mióta ön czikkét megküldötte mind ilyene
ket kellett adnom, szeptemberre került volna a sor az ön czikkére, de akkor 
Szabó József kért meg, hogy rectori beszédét közöljem, mert különben elavul-
így hát csak az októberi vagy novemberi számban adhatom az ön czikkét.. 

Azonban ha a halasztásnak van is mentsége, annak nincs, hogy mind
eddig nem tudósítottam czikke sorsáról —- mondhatja ön s ebben tökéletes 
igaza van. Többször volt szándékom ezt tenni, de mindig abban maradt-
Részint családi, részint hivatalbeli, részint pedig szerkesztői gondjaim és 
bajaim akadályoztak. Mindig közbe jött valami; pedig nemcsak czikke ha
lasztásáért akartam bocsánatot kérni, hanem a czikkhez tett jegyzetére is 
volt egy kis megjegyzésem. Figyelmeztetni kívántam, hogy talán helyesebb-
lesz, ha [a] Jókairól és Vajdáról megemlékező sorokat elhagyjuk, s csak azt 
adjuk ki, a mit Aranyról ír. Ugyanis a jegyzetben ez áll: «A menynyire 
a legújabb költői irodalmat ismerem, leginkább Jókai regényeiben és Vajda 
János verseiben van nyoma a modern természettudománynak és meta-
physikának». Erre röviden cgak azt jegyzem meg, hogy Eötvös és Kemény 
sem sokkal vénebbek Jókainál, Madách pedig ifjabb író mind Jókainál mind 
Vajdánál s bizonyára mindkettőnél phílosophusabb író. Jókai természettudo
mányának és Vajda János philosophiájának ez a kiemelése sok félreértésre 
adhat alkalmat. Vajdát mindenki ugy ismeri, mint igen kevéssé müveit 
költőt, Jókai pedig, ha a tudományból merít, azt egészen eltorzítja. Köve
tendő mintákul akarja-e fölállítani őket vagy e sajátságaikat csak mint ténye
ket fölemlíteni [?] Minden esetre a czélzat nem világos. Azt hiszem jobb volna 
a jegyzetet így módosítani : « vajon a mi költői irodalmunk termékeiben, 
mutatkozik-e az a tünemény, hogy a tudománynyal csatlakozott a költés, 
hogy attól erőt, magasabb irányú képzelődéshez s nemesebb alkotásokhoz 
ösztönt vagy eszméket nyert volna ? E kérdést tüzetesen nem kívánom tár
gyalni, de megjegyzek egyet-mást, a mit Aranynál ide tartozót, igen érdekest, 
találhatni.» 

Ha ön beleegyezik így közlöm a jegyzést, ha nem, akkor marad az 
eredeti, mert én dolgozótársaimra nem szoktam semmit reá erőltetni. 

Még más közölni valóm is van. Emlékszik, megírtam volt, hogy én és 
Szász Károly önt szeretnők megbízni Kazinczy életrajzával, az akadémiai 
Lukács-alapítványból. Azt hittük nem találkozik nyilt pályázó s a megbízásra 
térve át, önt ajánlhatjuk az osztálynak. Azonban akadt két nyilt pályázó 
Bánóezy és Bayer, de munkatervök oly felületes volt, hogy nem fogadhattuk 
el, és kénytelenek voltunk a nyilt pályázat természetét megmagyarázva, ki
dolgozottabb munkatervet kérni be és egyszersmind mutatványt. Ily módon 
újra nyilt pályázat van kiírva s félek, hogy Bánóezy oly munkatervet és 
mutatványt fog beadni, hogy a pályázati szabályok értelmében jobb hiányá
ban kénytelen lesz az osztály öt választani Kazinczy életrajzírójául. Azért 
a volna a kérésem, szíveskedjék, tisztelt barátom, szintén beadni egy munka
tervet; a mutatvány helyett hivatkozhatnék a Koszorúh&n megjelent tanul
mányára. Bizonyára az osztály önre bízná az életrajz megírását. 

Szász Károlylyal még nem beszéltem erről, majd beszélek s én is, ö-
is ujabban is írni fogunk ez ügyben. Addig gondolkozzék róla. Mi önt tartjuk. 
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legalkalmasabbnak az egész magyar irodalomban a munka megírására, és 
sajnálnók, ha formai akadályok miatt más kézbe jutna. A munka megírására 
adnánk öt-hat évet is s a Kazinczyféle akadémiai iratokat rendelkezése alá 
bocsátanék. 

Az ég áldja tisztelt barátom, ne nehezteljen reám, s egy pár nap alatt 
írja meg, hogy beleegyezik-e a jegyzet módosításába vagy nem, mert szep
tember elején esetleg a nyomdába kell adnom a kéziratot. 

Válaszát küldje csak egyenesen Pestre, ott biztosabban megkapom 
leveleimet. tisztelő barátja Gyulai Pál 

A Budapesti Szemle 1881 óta havi folyóirattá vált, de Gyulai Pálnak 
a Lónyay Menyhért gróffal való egyesség értelmében évenként 30 ívnyi 
nemzetgazdasági dolgozatot kellett közölnie. — A Tudomány és művészet 
ellenkezése című cikk, melyet Imre Sándor Guyau után franciából fordított, 
a Budapesti Szemlének 1884. évi XI. kötetében a 218—256. lapokon jelent 
meg, de a fordító Gyulai óhajtása szerint a Jókaira és Vajdára vonatkozó 
megjegyzést elhagyta s csak Aranyra hivatkozott. — Imre Sándornak a Ko
szorú 1863. évi folyamában közölt értekezése : Kazinczy költészete. 

32. 
Tisztelt barátom ! 

Férjhez ment leányom veszélyes betegsége majdnem képtelenné tesz 
mindenre, még a levélírásra is. Ezért válaszolok oly későn levelére. 

Arany Aristophaneséröl írt czikkét várva várom, s az üj évi számban 
szeretném adni. Ennél fogva deczember 1-én, (vagy még jobb volna nov. 
25-én) kezemnél kell lennie. A fordított czikk a novemberi számban jő, az 
októberiben akartam adni, de egy Görgei-féle czikk és Szabó tanulmányának 
vége megakadályoztak benne. Ne vegye rossz néven e halasztást. A körül
ményeken csak félig uralkodhalik az ember, néha még annyit sem. 

Nagy Miklós, a Vasárnapi Újság szerkesztője meglátogatván, megem
lítette, hogy ön egy nyelvészeti czikket is írt a Nyelvőr ellen, de nem tudja, 
kiadja-e. Csak szíveskedjék felküldeni hozzám, én kiadom akár álnév, akár 
saját neve alatt írja. 

Az Arany Aristophaneséröl írt czikkét nem lehetne-e a kiadás előtt 
fölolvastatni a Kisfaludytársaság vagy az akadémia ülésén ? Egy csapással 
két legyet ütnénk. 

Véghetetlenül örvendek, hogy a Kazinczyról írt munkára elszánta magát. 
Nagy követ hengerített az én, Szilády és Szász Károly szívéről. Mihelyt Szász 
Károly és Szilády Pestre jőnek, bővebben írok a dologról. 

Az ég áldja! Buda-Pest sept. 9. 1884. tisztelő barátja Gyulai Pál 

33. 
Tisztelt barátom! . : , 

Hogy nyelvészeti tanulmányát mind eddig ki nem adtam, ennek nincs 
egyéb oka, mint az, hogy részint actualis érdekű czikkeket kellett adnom, 
részint a megkezdett regényt nem lehetett félbehagynom, s azt hittem, hogy 
az ön tanulmánya az év végéig épen nem veszti el érdekét. Egyszer minden-

irodalomtörténeti Közlemények. XLVIII. 11 
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korra legyen szabad kijelentenem, hogy én öntől mindent szívesen veszek, 
még akkor is, ha egyben-másban más véleményben vagyok. Hisz Aranyról 
írt tanulmányában sem értettem mindenre nézve egyet önnel, különösen a 
mi az inversiókat illeti, a Gyarmatiné regényét is kevesebbre beesülöm mint 
az ön bírálata, mégis minden megjegyzés nélkül kiadtam mind kettőt. 

A mi nyelvészeti tanulmányát illeti, egy pár kevésbbé fontos részletben 
máskép gondolkodom, de szerencsémnek tartom közölhetését. Általában 
elvem a szerkesztésben az, hogy csak egy néhány főelvre helyezek nagy 
súlyt, a többire nézve az írók egyéniségének és véleményének a lehető leg
szélesebb tért nyitok, söt bizonyos kérdések vitatását is szívesen közlöm a 
nélkül, hogy magam állást foglalnék. 

Megvallva az igazat, nyelvészeti czikkével a jövő évet szándékoztam 
megkezdeni s e szándékról most sem mondhatok le: először azért, mert 
nincs jobb czikkem a jövő évi első számra ; másodszor, mert ha novemberben 
megkezdeném át kellene vinnem a végső közleményt 1886-ra, a mi igen bajos. 

Deezember elején szedetni fogom tanulmányát s a revisiót tüstént 
megküldöm belőle, s igy a januári számban meg fog jelenni. Ne vegye rossz 
néven, hogy eddig halasztottam, s most is halasztóm még. Sok mindennel 
kell nekem küzdenem a szerkesztésben és néha sokat is kell szenvednem. 
Ily szenvedés volna az is, hogy legjobb barátaim, a Szemle legjelesb dol
gozótársai félreértenének. 

Az ég áldja! Buda-Pest szept. 18-án 1885. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

A gyászszegélyes levél gyászszegélyes boritékán : Nagyságos Imre Sán
dor úrnak, m. k. egyetemi tanár úrnak, a m. t. akadémia tagjának Kolozsvárott. 

Imre Sándornak Arany János és Aristophanese című cikke a Buda
pesti Szemlében az 1885. évben a XLI. kötetben az 1—24., 209—257., 
377—395. lapokon s a XLII. kötetnek 34—56. lapjain jelent meg. — Gyar-
mathy Zsigáné regényét Imre Sándor a Budapesti Szemlének 1885. évi XLII. 
kötetében a 324—329. lapokon bírálta meg. — A nyelvészeti tanulmány, 
melyet Imre Sándor írt: A nyelv romlása. 

34. 
Tisztelt barátom! 

Czikke második közleményének első ívét ezelőtt három nappal útnak 
indítottam, a második ívet tegnap tettem postára. Hemélem eddig mind két 
küldeményemet vette. A kézirat végét mind múltkor, mind jelenleg azért 
nem küldhettem meg, mert a következő szakaszból is magában foglal valamit 
s ha az utón jövet vagy menet elveszne nagy bajt okozna. Már egyszer 
jártam így s ezért adtam utasításba a szedőnek, hogy minden oly kéziratot, 
a mely a jövő számra is foglal magában valamit, tartson magánál. A re-
visiókor ott a nyomdában elkérem tőle s gondosan átnézem. Átnéztem a 
múltkor is, s át fogom nézni jövőben is. 

Szíveskedjék, ha nyugalomba megy, többször fölkeresni a Szemlét. Ha 
valamely könyvet bírálni volna kedve, értesítsen és én tüstént megküldöm. 
Az ilyesekben nagy szükséget szenvedek. 

Az ég áldja! Buda-Pest jan. 13. 1886. tisztelő barátja Gyulai Pál 
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A gyászszegéiyes levél Imre Sándornak A nyelv romlása című cikkére 
vonatkozik, mely a Budapesti Szemlének 1886. évi XLV. kötetében (1—17. 
182—198., 365—883. 1.) jelent meg. 

35. 
Tisztelt barátom! 

A kívánt könyveket útnak indítottam. A dologban tulajdonkép én is 
hibás vagyok. Eddig mindig én kértem az ön számára könyveket, mint meg
bízottja ; egy pár év óta megfeledkeztem róla, ezért nem küldetett önnek 
semmi az Értekezések és Értesítőn kívül. Fraknói a szabályhoz tartván 
magát utólagosan nem küldhette meg. Én most úgy segítettem a dolgon, hogy 
az elnöknek jelentettem: ön egy új munkán dolgozik s ehhez szükségesek 
a könyvek, melyek eddig is csak azért nem küldettek meg, mert én elfelej
tettem az ön nevében kérni, különben is ha valakinek az akadémiai tagok 
közül szüksége van valamely megírandó könyvéhez akadémiai kiadványokra, 
renden kívül is szoktak adni. Az elnök felhatalmazott a könyvek megküldésére. 

Köszönöm a Szemle iránt való szíves részvél ét. Bármit küld, szívesen 
veszem. Leginkább szűkében vagyok a kritikai dolgozatoknak. Egyebek: 
között ezt is kérnék akár külföldi, akár magyar könyvről. 

Sok mindent szeretnék írni az itteni dolgokról. De nincs időm, annyira 
igénybe vesz sokféle elfoglaltságom, hogy maholnap el kell felednem a 
versírást is 

A Kazinczy-ügyben a nagygyűlésen dönteni fogunk. Minthogy most 
sem érkezett be figyelemre méltó ajánlat, azt fogjuk indítványozni, hogy 
ön pályázat nélkül bízassék meg a munka megírásával. Azt hiszszük, az 
osztály is beleegyezik. 

Az ég áldja! Ne feledkezzék meg a Szemléről. 
Buda-Pest febr. 14. 1886. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

Fraknói Vilmos a M. T. Akadémia főtitkára volt 1879-től 1889-ig. 

36. 
Tisztelt barátom ! 

Hogy mi itt többen önt akarjuk megbízni Kazinczy életrajzával, ha 
jól emlékszem, én is megírtam önnek, de Szász Károly és Szilády Áron még 
bővebben megbeszélték önnel. Mi szerettük volna minden pályázat nélkül 
adni a megbízást de az Ügyrend értelmében lehetetlen. Szilády és Szász 
«zt nem tudták volt, mikor önnel beszéltek, én figyelmeztettem őket a sza
bályra, a mit úgy tudom meg is írtak önnek s ön így is késznek nyilatkozott 
a pályázatra. 

A pályázat határnapja közeledvén, bátor vagyok többek nevében kérni 
önt, hogy ne maradjon el a pályázattól s egyszersmind ide mellékelve 
visszaküldöm azt a tervrajzot, a melyet az első megbeszélés alkalmával 
Szilády Áronnak küldött volt fel s a melyet én tőle átvéve a hivatalos 
iratok között őrzöttem. Nem tudom azóta készített-e még tervrajzot. Egy 
kissé kibővítve ez is elég lesz, a mi pedig a mutatványokat [illeti], meg
elégszünk az Arany lapjában közlöttekkel is. De ha valami uj is járulna 

11* 
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hozzá annál jobb. A munka terjedelméről is kérünk némi tájékozást. Egy 
vagy két kötet lesz-e? 

Ha['t] a Szemléről egészen meg akar-e feledkezni? Szíveskedjék küldeni 
valamit, ha apróságot is. Én öntől mindent szívesen veszek. Kedves fia sem 
keres fel többé dolgozataival. Öt is üdvözlöm és munkásságra intem. 

Az ég áldja! Buda-Pest aug. 3. 1886. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

37. 
Tisztelt barátom! 

"Nagyon köszönöm mind" ai magam, mind társaim nevében, hogy a. 
Lukács-féle nyilt] pályázaton a Kazinczy életrajzára nézve pályázni fog. 
A Kazinczy-cultus és Kazinczy-becsmérlés között bizonyára ön leginkább-
el fogja találni a középutat. E mellett Kazinczy életrajzát oly kevéssé írhatja. 
meg pusztán csak nyelvész, mint pusztán csak aesthetikus. Ön egyesíti 
e kettőt, éppen azért fogadja még egyszer köszönetünket. 

Az akadémia könyv- és kézirattára rendelkezésére áll, s hogy a mit 
közelebbről kért, nem küldöttek rneg, annak oka, a mint utána jártam, nem 
figyelmetlenség vagy hanyagság volt. Hunfalvy elutazása előtt kiadta az. 
alkönyvtárnoknak a rendeletet az iratok leküldésére, azonban a kézirattár 
őre Jakab Elek nem volt Pesten s alkalmasint csak a szünidő vége felé jő 
haza. Mihelyt Hunfalvy haza érkezik, beszélek vele s jót állok, hogy jövőben 
minden nemű kívánsága teljesülni fog. 

Újra kérem, a mint múlt levelemben is, ne feledkezzék el a szegény 
Budapesti Szemléről. Sok időmbe és fáradságomba kerül, hogy csak olyan 
is, a milyen. Ön eddig igen jeles czikkekkel gazdagította, ne vonja meg 
ezután is támogatását, annyival inkább, mert az akadémiai papi párt örömest 
látná hanyatlását vagy épen bukását. 

Az ég áldja ! Maradtam tisztelő barátja Gyulai Pál. Buda-Pest 
aug. 29. 1886. 

A gyászszegélyes levél gyászszegélyes boritékán: N. Imre Sándor úr
nak, a m. t. akadémia és Kisfaludy társaság r. tagjának Holdmezö-Vásárhely. 

Hunfalvy Pál a M. T. Akadémia fökönyvtárnoka volt. 

38. 
Tisztelt barátom! 

Egy hétre Lévay József barátomhoz rándultam volt ki a diósgyőri 
hámorba ; visszaérkezve két levelét is találtam asztalomon. Megörültem nekik, 
különösen a hozzájok csatolt küldeményeknek. 

A szeptemberi szám már szerkesztve levén, az októberiben akarom 
közölni a Johnson Jraiejéről írottat, s a novemberiben a másikat. Minthogy 
így az időből nem fogyunk ki, az elsőt visszaküldöm, hogy maga szője belé 
a kifeledett megjegyzést, melyet reám bízott. Még egy más megjegyzésem is 
van a czikkre. A végére az van írva Morley Library of eng. literature 
után. így a Szemlében csak a fordítást szoktuk jelölni. Ez pedig nem for
dítás. Ha Morley müvét használta, az[t] talán a szövegbe kellene beszőni 
valahová. így minden esetre félreértésekre ad alkalmat a Szemle olvasóinál. 
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Kérem, szíveskedjék ezen segíteni legjobb belátása szerint, s küldje vissza 
nekem a czikkét a jövő héten, mert augusztus végén mi megkezdjük az 
októberi szám szedését. 

Levele több pontjára is szeretnék felelni, de egy kis czikket kell írnom, 
hogy a szeptemberi szám utolsó ívének néhány lapját betöltsem. Nyáron 
senki sincs itt, a ki segítsen, ha megszorulok. Mihelyt megírom a ezikket, 
több szabad időm lesz, s bővebben fogok írni mindarról, a mit most mel
lőztem. 

Buda-Pest aug. 8. 1887. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

Imre Sándornak Johnson S. Irènéje című cikke a Budapesti Szemlének 
1887. évi LII. kötetében a 129—137. lapokon jelent meg. 

39. 
Tisztelt barátom! 

Vettem szíves levelét a «Magyar szóképzés» czímü müve kéziratával 
«gyütt s mindjárt áttettem az I-ső osztályhoz, hova különben egyenesen 
küldhette volna, mert ez tisztán az osztály ügye s magának az akadémiá-
nak~csak annyiban [van] hozzá köze, a mennyiben a költségvetést véglege
sen ö hagyja helybe. " K ö z l i : p A p p FERENC. 

MAGYAR ÍRÓK LEVELEI 
A NEMZETI SZÍNHÁZ LEVÉLTÁRÁBAN. 

A Nemzeti Színház megteremtése körül a magyar íróknak volt legnagyobb 
•érdemük. Már a XVIII. sz. vége óta ők harcoltak az eszméért, és ők keltették 
fel a kérdés iránt a közvélemény figyelmét. Mégis, mikor a pesti állandó 
színház mint Pest vármegye színháza megvalósult, a létrehozók elgondolása 
a színházról meglehetősen irodalommentes, hogyne mondjam, irodalomellenes 
volt. Bizonyítja ezt az is, hogy első igazgatóul nem írót szemeltek ki az intéző 
körök, hanem gyakorlati színházi embert, Grimm Fedort, a pesti német színház 
volt igazgatóját. Csak mikor Grimm az igazgatásra nem vállalkozott, minthogy 
nem igen látta biztató üzletnek, s a bérletre nem akadt jelentkező, kérték fel 
Bajzát az igazgatásra, s ezzel az eredetileg a daljáték és a látványosságok 
ápolására szánt színház erősen az irodalom felé tolódott. * Bajza a drámai 
műsor színvonalának emelésére tervbe vette egy dramaturgi állás szervezését — 
akkor «színházi költőnek» nevezték — s először Csató Pált szemelte ki erre 
az állásra. Tervét pénzügyi okokból nem sikerült keresztülvinnie, de Csató 
abban a hitben volt, hogy Bajza nem képviselte eléggé ügyét a színi választ
mányban, s a pozsonyi Hírnökben mindvégig elkeseredetten támadta a Nemzeti 
Színházat. Mint az alant közölt levelekből látható, a «színházi költői» állásra 
és a színház bérletére más jelentkezők is voltak a magyar írók közt. Mindannyian, 
főkép Hazucha (írói nevén Kelmenfy) és Munkácsy János, sohasem tudtak 
becsvágyukhoz mért elhelyezkedést találni az irodalmi életben, mely akkor 
még nagyon kevés anyagi lehetőséggel kecsegtetett. Épazért tűnt fel nekik 
most a Nemzeti Színház mint új elhelyezkedési lehetőség. Midőn azonban 


