
ADATTAR. 

GYULAI PÁL LEVELEI IMRE SÁNDORHOZ. 
(Harmadik közlemény.) 

39. 
Tisztelt barátom ! 

Vettem szíves levelét a «Magyar szóképzés» czímü müve kéziratával 
együtt s mindjárt áttettem az I-ső osztályhoz, hova különben egyenesen 
küldhette volna, mert ez tisztán az osztály ügye s magának az akadémiának 
csak annyiban [van] hozzá köze, a mennyiben a költségvetést véglegesen 
ő hagyja helybe. 

A munka elfogadása kiadásra (t. i. nyomtatás és tiszteletdíj, ez utóbbi 
ívétől 30 ft.) azt hiszem nem fog nehézségbe ütközni. Nehezebb lesz a 
határozat végrehajtása. Az akadémia vagyonának nagy része földhitelintézeti 
papírokból áll, a melynek kamatja 5-röl négyre szállíttatott le. E körülmény 
a tavalyi költségvetésünket egészen feldúlta. Egy pár munkát (Finálytól, 
Simonyitól) e miatt nem tudtunk kiadni ez évben s a jövő évre halasztot
tuk. A jövedelem az idén sem igen fog javulni s nem tudom, hogy a jövő 
évben megjelenhetik-e tisztelt barátom munkája vagy legfeljebb csak nyom
tatása kezdődhetik meg. Azonban ez későbbi kérdés, most fődolog, hogy a 
munka deczember közepéig megbíráltassék, elfogadtassék s a költségvetésbe 
egészben vagy részben fölvétessék, a mi mindig deczemberben szokott meg
történni. Az októberi osztályértekezleten tüstént kineveztetem a bírálókat s 
felkérem Hunfalvyt, hogy egyik ö legyen, tisztelt barátomat pedig koronként 
értesítem az ügy állásáról. 

Vajda és Ábrányi munkáit, ha lehet még ma, ha nem egy pár nap 
alatt minden esetre megküldöm. Az Irodalom és kritika czikket várom. Az 
Irene már ki van szedve s a revisiót belőle holnap megküldöm. A novem
beri számban követni fogja ezt társa. Bocsánatot kell kérnem szórakozott
ságomért Irénét illetőleg. Levelét nem érthettem egészen, mert a másik 
lapra írt jegyzetet nem olvastam el, azt hívén, hogy az első lapon bevég
ződő levélhez nincs semmi mellékelve. Csak ujabb levelét véve, vettem 
észre, hogy a levél másik oldalán állott a jegyzet. 

A mit a franczia novellákra nézve ír, erre, valamint a Kazinczy élet
rajza ügyében, a legközelebbi alkalommai válaszolok, mert most meg kell 
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szakítanom levelemet akadémiai ügyek miatt. Hála Istennek csak szeptember 
-végéig helyetteskedem, igen megviselt ez a félesztendö s alig jutott valamire 
időm. 

Buda-Pest szept. 17. 1887. . 
tisztelő barátja Gyulai Pál. 

Gyulai Pál már 1887. júl. 18-án Szász Károlynak egyik barátjához, 
valószínűen Szilády Áronhoz írt levelében említette, hogy Imre Sándor a 
Kazinczy-életrajz megírásáról lemondani látszik. Gyulai szerint Imre Sándor 
azt hiszi, «hogy az Akadémiában, nem igen óhajtják, hogy ő Kazinczy va 
foglalkozzék». 

40. 
' ' Nagyságos Űr! 

Van szerencsém értesíteni, hogy az I-ső osztály f. hó 8-án tartott érte
kezlet! ülésében a Gorove-pályázat egyik bírálójává választatott. A pálya
műveket ide zárva küldöm azon kéréssel, hogy azokat két hónap alatt 
elolvasni, s bírálatos véleményét rólok hozzám beküldeni szíveskedjék, a 
pályamüvek visszacsatolásával. 

Az I-sö osztály ugyanaz ülésében «A magyar szóképzés» czímü kézirati 
.müve bírálatra adatott. 

Teljes tisztelettel alázatos szolgája Gyulai Pál osztálytitkár. 
íBuda-Pest 1887 október 11-én. 

41. 
Tisztelt barátom ! 

Szíves levelére csak most válaszolhatok, a midőn az egyetemi és aka
démiai szünidő bekövetkezett. Fájdalom szerkesztői szünidő nincs, de azért 
most már több a szabad időm. 

A magyar néphumorról írt értekezését örömmel vettem s örömmel kezde
ném meg vele a Szemle jövő évi januári füzetét, ha a Kisfaludytársaság 
érdeke mást nem tanácsolna. Semmi nemű eredeti irodalomtörténeti vagy 
aesthetikai munkánk nincs, a melyet a Kisfaludytársaság hatvan íves válla
latának közelebbi cyclusában adhatnánk. Nem volna-e hajlandó átengedni 
munkáját e czélra. Ugy hiszem tenne mintegy 10—12 ívet, s bár itt a tisz
teletdíj csekélyebb, de az ív is sokkal kisebb, mint a Szemléét s így a tisz
teletdíj itt is ugyanannyi volna. Ha beleegyeznék e tervbe, a szeptemberi 
ülésen felolvasnánk belőle egy részletet, kiadnók bírálatra nekem és Szász 
Károlynak s a jövő évben sajtó alá adhatnók. 

Szíveskedjék erről mielőbb értesíteni. Ha nem találná helyesleni terve
met, akkor a jövő évi Szemléi munkájával fogom megkezdeni. A mi a kisebb 
közleményeket illeti, küldjön minél többet. A Dóczy Faustjáról írt jegyzeteket 
is szívesen veszem. Kisebbb czikkeket nehezen kapok s a legtöbbet sok zakla
tással szerzem be. 

Budenzzel a minapában beszéltem s azt ígérte, hogy a nyári szünidő 
.alatt figyelmesen elolvassa munkáját s őszre beadja róla bírálatos véle
ményét. 

17* 
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A Henri Estienne munkáját nincs miért visszaküldeni. Azt ajándékba 
küldöttem önnek az akadémia nevében. Ugyanis Ristelhuber a kiadó mint
egy harmincz példányt küldött az akadémia tagjai közt való kiosztás végett, 
így jutott önnek is egy példány. 

Holnap egy hétre Erdélybe utazom, s visszatérve egész szeptemberig 
Leányfalván és Pesten fogok tartózkodni. 

Jó egészséget s vidám kedvet óhajtva maradtam 
_ Y - . , „ • •/ tisztelő barátja Gyulai Pál 
Buda-Pest jul. 3. 1888. " 
Imre Sándornak Estienne Henrik, mint franczia ortholog című dolgo

zata a Budapesti Szemlének 1888. évi LIII. kötetében a 126—137. lapokon 
jelent meg. Henri Estíenne munkája: Deux dialogues etc. Par Ristelhuber^ 
I. II. 1885. Paris. 

42. 
Tisztelt barátom I 

Ide zárva küldök hivatalosan két kötet kéziratot, melyről vélemény
adásra kéri fel tisztelt barátomat az I-ső osztály. A szerző nem arra kéri az 
akadémiát, hogy munkáját kiadja, hanem csak arra, hogy némi segélylyel 
tegye lehetővé megjelenését. Az I-ső kötetet szintén segélyezte az akadémia 
300 forinttal, a segélynek a többi kötetekre való kiterjesztését is kéri a szerző, 
A segélyezett munkák is bírálatra adatnak. Az I-sö kötet PuJszky véleménye 
alapján részesült segélyben, de Pulszky most nem levén tagja az osztálynak, 
tisztelt barátomat bízták meg a véleményadással, mint [a ki] az olasz köl
tészettel foglalkozott. Nem szükség hosszas bírálatot írni, elég ha egy pár 
vonással jellemzi a munkát s véleményt ad arról, hogy ez ujabb kötetek 
megérdemlik-e a segélyt vagy nem. A kézirat természetesen az akadémia 
költségén küldendő vissza. 

Budenz elvégre jelentést tett tisztelt barátom munkájáról, de csak szó
belileg, ígérvén, hogy írásba is beadja, a mit szóval előadott. Majdnem egy 
félórai előadásának az volt az értelme, hogy a munka gazdag ismeretekről 
tanúskodik, de módszere hibás s azért nem ajánlható kiadásra. Az osztály
második bírálóul Szilády Áront kérte föl, kinek a munkát mindjárt másnap 
(november) átadtam, s a ki azt ígérte, hogy deczember végén véleményét 
beadja. A költségvetés elölt (január) a munka sorsa el nem dőlhet, mert még 
egy harmadik bírálónak is át kell adni. Azonban ha tavasz felé elfogadná 
az osztály, nyomtatását a nyáron vagy öszszel meg lehetne kezdeni s költ
ségét a következő költségvetésbe bevenni. így jártunk el Finály munkájával 
is, melyet az öszszel nyomattam ki, s költségét az 1889-ki költségvetésbe 
veszszük be. Egy régebbi levelére megjegyzem, hogy József főherczeg mun
kája csak az akadémia firmája alatt jelent meg, de nem egyszersmind költ
ségén, ezt a főherczeg egészen a magáéból fedezte. 

Köszönöm, hogy a magyar néphumorról írt müvét átengedte kiadásra 
a Kisfaludytársaságnak. Ez évben bizonyára megjelen s a tiszteletdíjt tüstént 
megküldjük, mihelyt az ívek számát kiszámíthatjuk. En a Szemlében örömest 
kiadtam volna, de közelebbről is csak régi dolgokat szedtünk össze (Salamon 

"tanulmányai), illő, hogy valami ujat is adjunk, másfelöl kiadványainkban, 
maradjon nyoma tisztelt barátom Kisfaludytársasági tagságának is. 
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Hát a Szemlét nem segíti-e meg kisebb bírálatokkal és tanulmányokkal. 
"Nem volna-e kedve írni a Nyelvtörténeti szótárról ? Riedl Frigyes ígért volt 
nekem róla egy kis bírálatos ismertetést, de mind késik ígérete beváltásával. 

Az ég áldja ! Maradtam tisztelő barátja Gyulai Pál. 
Buda-Pest decz. 23. 1888. 

Ez és a következő két levél Imre Sándornak A néphumor a régibb 
magyar irodalomban című munkájára vonatkozik, melyet a Kisfaludy-Tár
saság 1890-ben adott ki. 

43. 
Tisztelt barátom ! 

Csodálkozom, hogy Beöthy nem értesítette műve ügyében. Az véglege
sen már rég elfogadtatott, a nyomdába is küldetett s az év végéig minden 
esetre meg kell jelennie a Szász Károly és Varga Gyula Schillerével együtt. 
Beöthy nem levén Pesten, nem tudom meddig haladt már a szedés, azt 
tudom, hogy a revisiokat tartózkodási helyére rendelte. Szeptember elején 
haza jővén, gondom lesz reá, hogy mindenről részletesen értesítse. Az utolsó 
revisiót minden esetre megküldi tisztelt barátomnak. Ezt elmenetelekor 
megbeszéltem vele. 

Akadémiai kézirata Szilády Áronnál van. A tavaszszal meghalt test
vére, majd anyja, azért egy darabig nem sürgettem. De ezelőtt egy pár 
héttel, a midőn Szász Károlynak írtam, izentem neki, hogy szeptember vé-
.gére okvetetlen küldje be véleményét s ezt meg is ígérte. Rajta leszek, 
hogy az ügy mielőbb eldűljön. De a nagyobb munkák bírálatával sokszor 
nagyon meg vagyunk akadva. Egyik a másikra tolja s a ki elfogadja is, 
nem hamar teljesíti ígéretét. Ingyen, becsületbeli munka levén, nem igen 
léphetünk föl erélyesen, s jobbra balra mindenki csak a titkárt szidja. 

Lajos fia bírálatát igen csekély módosítással a nyomdába adtam, a 
•Szemle szeptemberi füzetében meg fog jelenni és egyszersmind felkértem őt, 
hogy máskor is támogassa a Szemlét dolgozataival. 

A «Középkori magyar irodalmi gtilról» czímü értekezését bejegyeztem, 
a nov. 4-én tartandó osztályülésre, az október 7-én tartandóra már egy pár 
héttel ezelőtt Munkácsy jelentette be jelentését útjáról s minthogy e napon 
összes üiés is lesz, két értekezést nem tűzhetni ki. Jó lesz egyébiránt, ha 
mielőbb beküldi (október elején) az értekezést, hogy a felolvasó megtanulja 
.az olvasást, mert tisztelt barátomnak nincs ugyan olyan rossz írása, mint 
nekem, de egy folytában, egy nézésre,nem épen könnyen olvasható. 

Hát egy pár bírálatot bármiről nem küldhetné nekem ? A kritika ma
holnap kimegy divatból, én ugyan úszom az ár ellen, de kevesen támogatnak. 

Buda-Pest 1889 aug. 17. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

te. 
Tisztelt barátom ! 

Az értekezést vettem s a novemberi ülésre kitűztem. Öt nyomott ívre 
terjedhet s ez nem lesz négy sem. Épen nem kell megkurtítani. 

A Néphumor íveit nem sokára venni fogja, eddig alkalmasint az egész 
ki van szedve. A Franklinnak még a tavaszszal átadatott, a nyáron az isko-
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lai könyvek sürgőssége miatt nem szedhették, másfelől pedig uj betűket 
öntöttek a Kisfaludytársaság kiadványaihoz. Ez okok késleltették a kiadást» 
E tekintetben legyen teljesen megnyugodva. 

Az ajánlott bírálatot szíveskedjék mielőbb elküldeni. Szívesen kiadom, 
kisebb bírálatokban nagy fogyatkozást szenvedek. 

Kedves fiai czikkeit is örömmel várom. 
A mai postán megküldettem t. barátomnak Pecz munkáját a görög 

tragédiáról, a példány az öné, mert ön nevében kértem a főtitkári hiva
taltól az Ügyrend értelmében. Nem volna kedve róla rövidebb vagy bővebb-
bírálatot írni. 

Itt most a főtitkár választása foglal el bennünket, engemet személye
sen pedig a temérdek főtitkári teendők, a melyek miatt más dolgaimat csak 
félben-szerben igazíthatom. No de 14-én az én rabságom órája is kitelik. 

Az ég áldja ! Buda-Pest 1889 okt. 9. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

Gyulai Pálnak főkép mint helyettes főtitkárnak adott az Akadémia 
gondot. Nov. 14-ét azért várta olyan nehezen, mert az Akadémia ekkor vá
lasztotta meg új főtitkárát. Ekkor nyert a választáson többséget Szily Kálmán. 

45. 
Nagyságos Úr ! 

Van szerencsém értesíteni, hogy az I-sö osztály f. év okt. 12-én tartott 
ülésében a Gorove-pályázat egyik bírálójává választatott. Egyszersmind ide 
zárva megküldöm az egyetlen pályamüvet s tisztelettel kérem, hogy azt 
bírálatos véleményével együtt — ha lehetséges — 1890 január l-ig bekül
deni szíveskedjék. 

Buda-Pest 1889 okt. 18. alázatos szolgája Gyulai Pál osztálytitkár -

46. 
Tisztelt barátom ! • 

Értekezését tegnap Simonyi felolvasta az osztályülésen. Lehrnek kel
lett volna fölolvasnia; az osztály reá bízta, de egy pár nappal a fölolvasás 
előtt rosszul levén, Simonyit kértem fel reá, aki különben is nagyon érdek
lődvén az értekezés iránt, örömest vállalta föl s jól megfelelt föladatának. 
Az első szakaszokat egész terjedelmökben olvasta föl, a többieket hasz
nálva tisztelt barátom kivonatát, csak egyes nevezetesb részeiben, a három 
végső szakaszt csak kivonatban ismertethette. A felolvasás egy egész óráig 
tartott s az akadémiai tagok figyelmesen hallgatták. Az egész igen jó be
nyomást tett, ami a lapok tudósításaiból is észrevehető. A Nemzetnek oda 
adtam a kivonatot, hogy szabatosabban írhasson róla; a tudósító egész ter
jedelmében közölte is, a mi minden esetre jobb, mintha maga írta volna-

Most már azzal a kéréssel fordulok tisztelt barátomhoz, szíveskedjék 
megírni, hogy az akadémiai értekezések során kívánja-e [a] kiadást vagy 
pedig a Szemlében, hol én közlését a januári számban megkezdeném s két 
számban kiadnám. Úgy találom, hogy ez a nagyobb közönséget is fogja 
érdekelni s így hamarabb is jelenhetne meg, mert az akadémiai költségvetést 
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csak januárban állapítják meg véglegesen s addig én a nyomdába nem 
adhatok uj értekezést, az-idei költségvetés egészen ki levén merítve. Erre 
nézve gyors elhatározását kérném, mert deczemberben szedetnem kell a 
Szemlét. Különben is utasításom, hogy a mit az akadémiai értekezések közül 
a Szemlében kiadhatónak vélek, adjam ki ott. 

Szilády végre beadta véleményét s kiadásra [ajánlotta] «Magyar Szó
képzés» czímü munkáját, minthogy a két bíráló között véleménykülönbség 
van, fölkértem az elnököt, Hunfalvy Pált, hogy maga legyen a harmadik 
bíráló, s véleményét egyszerre terjeszszük elö az osztály ülésen a Szilády 
véleményével. Hunfalvy átvette a munkát s a mint tegnap nekem monda ö 
is hajlandó kiadását ajánlani. Budenz a mai napig sem adta be írásbeli 
véleményét, csak szóval referált az osztálynak. Mihelyt az osztály határoz, 
tüstént értesíteni fogom. 

Válaszát kérve maradtam tisztelő barátja Gyulái Pál 
Buda-Pest 1889 nov. 5. 

Bocsásson meg, hogy a levél második lapján kezdtem meg levelemet. 
Sietség és szórakozottságból történt, s nines időm újra leírni. 

Ennek és a következő levélnek tárgya Imre Sándornak A középkori ma
gyarirodalom stüjáról című értekezése, mely a Budapesti Szemlében az 1890. 
évi LXI. kötetnek 49—64., 209—224., 397—415. lapjain s az 1890. évi LXII. 
kötetnek 107—118. lapjain, majd az Olcsó Könyvtárban a 275. számként 
jelent meg. 

47. 
Tisztelt barátom! 

Ide zárva küldöm vissza értekezését, de nagyon kérem, hogy legalább 
egy részét, ha lehet felét, decz. 5—10-ig visszaküldeni szíveskedjék, mert a 
januári számban meg akarom kezdeni. Hogy miért óhajtom közlését a 
Szemlében arra két okom van : először nincs irodalomtörténeti czikkem s 
egy hamar nem is remélek s így kapva kell kapnom oly dolgozaton, mely 
irodalomtörténetünk egyik meglehetős homályos oldalát óly jelesen világítja 
meg; másodszor az akadémia segélyét igyekszem meghálálni azzal, hogy 
kiadásait kevesbítem oly dolgozatok közlésével, a melyek a Szemlében is 
megjelenhetnek s így neki nem kell külön nyomtatási költséget és tisztelet
díj t fizetni. 

E két okon kívül nincs semmi ok, a miért zaklattam tisztelt barátomat. 
Tisztán csak e két [ok] vett reá az alkalmatlankodásra. Az akadémiának 
az a hatalmasa, a kire czélozni látszik, a mi osztályunk ügyeire 
nem foly be, s a felolvasást nem hallgatta meg, mert most máshol volt 
elfoglalva. 

Mihelyt a Szemlében megjelen a dolgozat, tüstént szedetem az olcsó 
könyvtárba is s tavaszra a .füzet megjelen. E kiadásból az illető tisztelet
példányokat és díjt is tüstént megküldöm. Irodalomtörténeti dolgozatokat 
eddig is közöltem az olcsó könyvtárban s tisztelt barátom dolgozata nem 
száraz értekezés, hanem olvasmány is. 

Buda-Pest 1889 nov. 22. ,. , .„ , ... ~ , . ;_.-. 
tisztelő barátja Gyulai Pal. 
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48. 
2/1889 Nagyságos Úr! 

Az I-ső osztálynak múlt év decz. 7-én tartott ülésén «A magyar szó
képzés» czímü munkájáról, Szilády Áron r. t. bírálata felolvasása után a 
következőkben történt megállapodás: 

«Mielőtt az osztály határozna, a bírálók véleményei közlendők a szerzővel 
s ezért a harmadik bíráló, Budenz József r. t. szóbeli bírálata, melyet egyik 
régibb osztályértekezleten előadott, s mely szerint a munkát nem ajánlja 
kiadásra, írásban is beadandó.» 

E határzat értelmében felszólítottam Budenz József r. tagot bírálata 
beadására s egyúttal magát a munkát is még egyszer megküldöttem neki. 

Budenz a mai napon beküldvén bírálatát, azt a más kettővel együtt 
ide zárva az eredetiben megküldöm Nagyságodnak, kérvén becses válaszát 
a bírálatok visszacsatlásával együtt. A bírálatokat másolatban kellett volna 
megküldenem, de e miatt a dolog néhány napig újra elhúzódott volna. 
Ezért kérem vissza a bírálatokat, mint a jegyzőkönyv csatolmányait. 

Maradtam teljes tisztelettel 
Buda-Pest 1890. jan. 13. alázatos szolgája Gyulai Pál osztálytitkár. 

49. 
Tisztelt barátom ! 

Ide zárva küldöm munkája kéziratát s az osztály határzatát. Küld
hettem volna előbb is, de bevártam a jegyzőkönyv hitelesítését, aztán közbe
jöttek a Kisfaludytársaság ügyei, melyek a múlt hét utolsó napjait egészen 
igénybe vették. Az osztály határzata, a mint láthatja, épen nem zárja ki a 
munka elfogadását s a mint az osztályülésen tapasztaltam a hangulat irá
nyában nem ellenséges, s a munka egy részét Budenz is teljesen méltányolja. 

A bírálatokat megkaptam; a revisiót egy pár nap múlva küldöm. 
Maradtam 

Bnda-Pest 1890. febr. 10. tisztelő barátja Gyulai Pál. 

Buda-Pest 1890. decz. 23. 50" 
Tisztelt barátom ! 

Vettem a Dantefordítást illető levelét. A munka csak a jövő év tavasza 
végén kerül sajtó alá, mint a könyvkiadó bizottság kiadványa, de a tisztelet
díj egy részét az osztály fizeti s bírálata is az osztályhoz tartozik. A tisztelet
díj illető részlete addig föl nem vehető a költségvetésbe, a míg bírálat alapján 
a munka kiadásra el nem fogadtatik. 

Elég lesz, ha általánosságban röviden nyilatkozik s jegyzeteit annak 
idejében közli a szerzővel ; tavaszig pedig tartsa magánál a kéziratot, melynek 
végét Szász Károly egy pár hét alatt megküldi. Nyilatkozatát kérném miha
marább, mert a bizottságok már beadták kÖItségvetésöket, s ünnep után 
az osztály is megtartja költségvető ülését, hol a bizottságok költségvetései 
megbeszéltetvén, az osztály is megállapítja a magáét, hogy együttesen terjessze 
az akadémia elébe. Ez ülésen van szükségem tisztelt barátom nyilatkozatára, 
mert nélküle a tiszteletdíj illető része a költségvetésbe nem igtatható. 

Kérve, sürgősen kérve a rövid bírálatos nyilatkozatot, egyebekről uj 
év után tisztelő barátja Gyulai Pál. 
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51. 
Tisztelt barátom ! 

Épen írni akartam önnek, a midőn levelét vettem. Hallottam, hogy 
fürdőre ment s gondoltam, bizonyára augusztus végén visszaérkezik. 

Először régibb leveleire kell válaszolnom. A Szóképzés ügyében írt 
levelét megmutattam Budenznek s ő úgy nyilatkozott, hogy az ujabb bíráló 
tisztet nem fogadja s épen nem kíván akadályt gördíteni a munka megjele
nése elébe. így alkalmasint Hunfalvy és Szilády lesznek a bírálók, s a munka 
hamar elfogadtatik. Nehezebb lesz a kiadás anyagi oldala. Mióta a földhitel
intézeti záloglevelek kamatja leszállíttatott, s az akadémiának kevesebb a jöve
delme, alig tudjuk rendbe hozni az osztály kiadásait. A már megindított 
vállalatokat nem hagyhatjuk abba s újra nem igen van pénz. De ha a mű 
elfogadtatik, gondom lesz reá, hogy mielőbb kinyomassék s ha máskép nem 
két év alatt fizettessék ki a nyomda és tiszteletdíj. 

A M. nyelvtörténetet mihelyt vettem, fölkértem Hunfalvyt, hogy írjon 
róla ismertetést vagy bírálatot. De ő is fürdőre menvén, csak Őszre ígérhette. 
Ennélfogva nagyon jó lesz, ha ön mielőbb megküldi munkája ismertetését. 
Azután jőne a Hunfalvyé, a kit ön ismertetése egyberi-másban tájékoz[tat]na is. 
Kérem a czikknek mielébb beküldését, hogy még az októberi számban 
kiadhassam. 

A mi Felmérit illeti, a Budapesti Szemle nem kereste a harczot, ha 
ő nem kezdi. Hónapokon át izgattak lapjai a mellett, hogy az ő munkájának 
adassék ki a nagy jutalom s midőn a Marczibányidíj sem Ítéltetett annak, 
éktelen lármát ütöttek s kígyót-békát kiáltottak az akadémiára. 

Ezért igen is indokoltnak találtam kiadni a Il-ik osztály titkárának 
bírálatát, a mely elítélő volt ugyan, de mérsékelt hangú. Erre ö egy dühös 
ellenbíráIat[oí] írt, a melyből egy pár sértő kifejezést lealkudtam. A bíráló 
felelete szint' oly dühös volt, ebből is lealkudtam egy pár kifejezést, de 
vissza nem utasíthattam a védelmét. Ennyiből áll az egész. Senki nem akarta 
üldözni Felmérit ; reclamjaival, támadásaival ő hívta ki az akadémiát. Egyéb
iránt én Felmériről mindig keveset tartottam. Tíz év alatt egyetlen czikkét 
sem tudtam kiadni a Szemlében, bár sokat küldözött, kivéve az angolországi 
iskolákat illető munkájából egy szakaszt, a melyben kevés volt az okoskodás. 
A szóban forgó munkája pedig, mint irodalmi mű, phrasisos és idézetes 
-csevegés, mint tudományos mü pedig kevés philosophiai szellemet árul el. 

De nem untatom tovább e reám nézve eléggé alkalmatlan és unalmas 
dologgal. Arra kérem e helyett, hogy küldjön nekem kisebb nagyobb czikkét, 
a mint kedve tartja. Shakspeareröl is ígért valamit, de csak ígéret maradt. 

Kedves József fia igen derék czikkét küldött nekem a minap. A nyom
dába is küldöttem az októberi számra, de Vámbéry küldvén egy másfél ívnyi 
tanulmányt, mely október végén egy külföldi szemlében meg fog jelenni, 
hogy meg ne előztessem, a íia czikkét visszavettem s novemberben adom 
ki. A revisiót annak idejében megküldöm neki. . 

Hát Lajos semmit sem akar küldeni. Kérem nógassa. Kisebb czikkek-
ben, ismertetésekben, bírálatokban nagy hiányt szenvedek. 

Az ég áldja! tisztelő barátja Gyulai Pál. 
Buda-Pest 1891 aug. 31. 
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Ez a levél Imre Sándornak A magyar nyelv és nyelvtudomány rövid' 
története című munkájára vonatkozik, mely Debrecenben 1891-ben jelent 
meg. Ennek névtelen ismertetése a Budapesti Szemlének 1891. évi LXVIII. 
kötetében a 156—159. lapokon alig más, mint a tartalom áttekintése s azért 
magától Imre Sándortól is származhatik. — A Budapesti Szemlének 1891. 
évi LXVIII. kötetében a 161—188. és 369—393. lapokon foglal helyet Imre 
Sándor fiának, Imre Józsefnek következő munkája : Az ifjúság testi nevelése 
az iskolában. \ 

52. 
Tisztelt barátom ! 

Vettem a tartalom átnézetét s a jövő számban közlöm. 
Ha a Szóképzés csak tíz ív, akkor könnyen kiadható. Az hittem hogy 

legalább is harmincz ív. Csak küldje fel hozzám, a legtapintatosabban fogok 
eljárni a körülmények szerint. 

Molnár Shakespeare-tanulmányaira emlékszem, olvastam valamikor de 
azok nem sokat érnek, talán egészen mellőzhetők. Greguss Shakespere kötete 
inkább megérdemlené a figyelmet. Egyébiránt ha kívánja, mindkettőt meg
küldöm. 

Újra egy kérésem volna. Simonyinak A magyar nyelv czímü munkáját, 
melyet az akadémia adott ki a könyvkiadó bizottság cyclusában, valakinek 
már ismertetni, bírálni kellene a Szemlében. Még megjelenésekor vállalkozott 
reá valaki, de a múlt héten visszahozta ; sok dolga van nem ér reá. Nem 
vállalná el a bírálatos ismertetést? Nem bánnám, ha másfél íves tanulmányt 
is írna róla, vagy félíves ismertetést az Értesítőbe. Ha Hódmező-Vásárhelyit 
nincs meg a könyv megküldöm. 

Kedves gyermekeit köszöntve maradtam 
tisztelő barátja Gyulai Pál 

Leányfalva 1891. szept. 7. 

A tartalmi átnézet az 51. levélben említett Magyar nyelvtörténet 
ismertetése. — A szóban forgó Shakespeare-tanulmányokat Molnár György 
színész írta. „.. .. -r, TTI 

Közli: T A P P F E R E N C 

KEMÉNY ZSIGMOND DRÁMABÍRÁLÓI MŰKÖDÉSE. 

Kemény Zsigmond akkor került közelebbi összeköttetésbe a Nemzeti Szín
házzal, amikor Festetics Leó intendáns az újonnan átszervezett eredeti dráma
bíráló bizottmány tagságát neki felajánlotta. A bizottmány alakuló ülését 1852. 
december 20-án tartolta, s az ülés jegyzőkönyve leszögezi a bírálatban kö
vetendő szempontokat, továbbá azokat az elveket, melyek az intendánst a 
bizottmány összeállításánál vezették, végül megállapítja a bírálásnál köve
tett eljárás mikéntjét. «A bírálatokban fő elvül elfogadtatott az, mellyet 
Ö méltósága a tagokhoz intézett felhívó levelében kifejezett : miszerint a túl-
szigorúság elmellözésével, az eredeti színirodalom jelen állásához mérve, 
az elfogadandó müvekben a színpadi hatás mellett némi bensőség és mű
vészi becs is megkívántatik, — hogy a közönség ízlése nemesbitessék, s mind 


