
AJÁNLÁSSAL ÉS KÉZÍRÁSSAL
ÉKES KÖNYVEK * (BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY)

Liszt Ferencz, A  cigányokról és a cigány-zenéről Magyarországon. 
Heckenast, 1861. Mellékelve L. F.-nek Bpest, 1876. december 
14-én kelt németnyelvű levele az eisenachi Bach-emlék ügyében 
s hogy márc. közepéig marad Bpesten. Mellékelve még Losonczy 
László L. F.-hez intézett ódájának kézirata.

Madách Imre, Az ember tragédiája, Zichy Mihály húsz képével 
rézfénymetszetben, Athén., 1898. Díszkiadás. — Mellékelve 
a) a költő atyjának, Imrének Sztregováról 1808 és 1809?ben kel? 
tezett, két, latinnyelvű levele; b) a költőnek autogrammja; 
c) a költő fiának, Aladárnak A. Sztregova 1891 júni 6. kelt baráti 
levele, melyben az illetőt vendégül hívja, előzőleg Palágyi Meny? 
hért és Komjáthy Jenő voltak nála; d) Zichy Mihálynak Szt. 
Pétervár 1887 szept. 29?én és u. o. 1887 okt. 12?én kelt két levele, 
melyekben közli, hogy 20 drb „Ember tragédiája" kartonját 
Bécsből Münchenbe küldik Baumgartner képkereskedőhöz, majd, 
hogy 45 rajzra terjedő tervét az Athenaeum „kalmáros óvatos? 
sággal“ megkevesbbítette. Említi, hogy Munkácsynak is kedve 
kerekedett Madáchot illusztrálni.

Madarász József, Emlékirataim 1831/1881, Franklin, 1883.— Mellékelve 
M.-nak Bpest, 1898. Június 22-iki s a Magyar Hírlaphoz intézett 
levele, amelyben tiltakozik, hogy cikkíró kétségbe vonja a Deák 
Ferenccel történt beszélgetés kijelentéseinek hitelességét; 
továbbá helyteleníti azt a kitételt is, mintha neki fájt volna, 
hogy Kossuth nem tegezte őt 1868-ban, amikor hazatérésre 
akarta rábírni Kossuthot. ,,De rosszul esett barátságtalansága“.

*Dr. Márki Sándor, II. Rákóczi Ferencz, 3 köt. Athén.. 1907. A cím
lapon: „Dr. Sz. J.-nek Rákóczi vigaszával, hogy nem minden nap
nak múlik el a fénye; s amely nap ma siralmat ad. holnap örömet 
adhat. Szeged, 1923. márc. 8. M. S.“ — A megfelelő helyekre 
beillesztve Rákóczi Ferencz, Károlyi Sándor, gróf Aspremont, 
Teleki Mihály és Komáromi Csipkés György eredeti levelei.

Munkácsy, Souvenirs, l’enfance, Paris, C. Levy, 1897. Az első cím? 
lapon: „A F aimable Ami Eugén Müntz, souvenir affectu Cécile 
de Munkácsy". Mellékelve M. M.?nak 1889?ben a Chateau de 
Colpach?ból keltezett, n. Reök Iván orszgy. képviselőhöz inté? 
zett s betegeskedésről panaszkodó levele és M. M.?nénak 
Kölnből, 1903 dec. 22?ről keltezett s R. I.?hoz intézett francia? 
nyelvű levele, aláírva Cili néni.

* Pásztor József, A muszka vendég, Légrády T. 1915. A címlapon: 
„Tépett, fáradt lélekkel nézegetem a „Muszka vendég" sorait. 
„Akkor" még lelkesedtünk, reméltünk, kis magyar börtönöm

* E befejező közlemény az értékes könyvtár magyar anyagának is csak általás
nosabb érdekű részére szorítkozik.
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ben hová teregessem vert szárnyaimat? Hol a tengerünk? 
Merre vagytok kéklő bérceink? Hogy röpítem fölfelé kis fiam 
ámult, vágyó lelkét? Sz. J. barátomnak borús lélekkel. P. J. 
Budapest, 1920 junius 11.“ — Mellékelve Rákosi Jenő kritikája 
négy levélnyi kéziratban.

*Petőfi Sándor összes költeményei, hazai művészek rajzaival díszí* 
te tt harmadik népies kiadás. Bpest, Athén. (É. n.) Mellékelve 
az Egy gondolat bánt engemet c. költemény, melyet O teama 
s im t. . .  c. a. Goga Oktávián fordított s írt le részemre a szegedi 
államfogházban, 1912 március havában.

- 3

Petőfi Sándor összes költeményei. 3 köt. a Jókai*Havas*féle kiadás* 
nak merített papíron 50 számozott példányából a 48. számú. 
A III. kötetbe illesztve a költő kézirata: A virágok. A kézirat 
hátlapján ez a följegyzés: „Jól ismerem Petőfinek ezt a költe^ 
ményét. Jókai Mór“. — A kézirat Bagossy Bertalan, a volt szat* 
mári kir. kath. főgimn. igazgatójának baráti ajándéka.

Petőfi Sándor ö s sz e s  m ü vei. Jókai*H avaS íféle  k iad ás 6 köt. A th é n .,
' 1892. Az I. kötetbe Juhász Gyula írta be Petőfi c. költeményét. 

Kezdősora: Csöndes falu, bús őszi este. A  II. kötetbe Móra Fe* 
renc írta be A koltói cigányleány c. és Falu tücske vagyok én 
kezdetű költeményét. A III. kötethez mellékelve Szabolcska 
Mihály saját kézírású Petőfi c .verse, melynek kezdősora: Minek 
siratnátok? A IV. kötetbe Hubav Jenő írta be Petőfi*szimfóniá* 
jának két taktusát: Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. 
Az V. kötetbe beillesztve dr. Jókai Mórnak, Svábhegy 1899 júl. 
12*én kelt levele, amelyben a Krisztinavárosi színház igazgató* 
jának utasítást ad a Petőfi halála 50 éves fordulóján, Nagy Bella 
művésznő által előadandó Apotheozis c. költeményére nézve. 
A VI. kötetbe beillesztve Herczeg Ferenc Petőfiről, Szegeden a 
DMKE 1922. évi közgyűlésén tarto tt felolvasásának kézirata.

*Prohászka Ottokár, A  háború lelke, Élet*kiadás, Bpest, 1915. Az 
előzéklapon: „A háború lelke kegyetlen, de majd elszáll, mert 
nem a mienk; a testvériség lelke pedig fölébred, mert az el sem 
ment, az itthon van s köztünk marad. P. O. Szfhv., 1918. V. 5.“

* Rákosi Jenő, Aesopus, vígjáték öt felvonásban, Pest, 1866, Wodia* 
ner. Az előzéklapon: „Egy letűnt világ képe merül föl előttem 
a múlt ködéből; elköltözött nemzedékek drága alakjai vonulnak 
fel prosecczióban (sic!) lelki szemhatáromba, mikor ezt a köny* 
vet ma a kezembe veszem, hogy pár sort írjak ez üres lapjára. 
Látom fiatalságom szegénységét, küzdését mint száraz karót és 
látom rajta felfonódni fiatalságom álmainak gazdag, virágba* 
borult kúszó rózsatőjét. — El veletek varázsos képek. Ma mond* 
ták a képviselőházban, hogy elvesztettük a h áború t. . .  Gye* 
rünk Petur! Jóéjszakát — R. J. 918 október 17.“ — Mellékelve 
R.*nak „Fata libelli“ c. 5 ívoldalnyi kézirata 1893*ból, amelyben 
elmondja Aesopus darabja sorsát; említi, hogy az ő írói pályája 
tulajdonképen itt kezdődött (1865).
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*Rákosi Jenő, Régi dal régi gyűlölségről. Színmű, Eggenberger, 1867. 
„A mennyiben rendőrkézre került ez a dolog, a melyet 46 évvel 
ezelőtt fiatal meggondolásból elkövettem. — vállalom. Külön* 
ben letagadnám. R. J. 913. márc. 31.“

*Sebők Zsigmond, Alakok, elbeszélések, Szeged, 1887. Az előzék* 
lapon: „Mikor megjelent Szegeden az első könyvem, a szegediek 
jószívű figyelemben részesítették ezt a novellisztikus dadogást. 
Lehet, hogy azért voltak ilyen kegyelmesek, mert éppen akkor* 
jában derült ki, hogy Köteles Mihályt a szegedi törvényszéken 
ártatlanul ítélték el húsz évi fegyházra s az olvasók így gondol* 
koztak: — Egyszer már rosszul jártunk a szigorúságunkkal. Hadd 
fusson hát ez is! És fölmentettek ez irodalmi bűnöm alul, amiért 
hálás vagyok. A könyvemet már rég elfelejtettem, de azt soha, 
hogy a szegediek iránt hálára vagyok kötelezve. — Ám, hogy 
csaknem harminc év múltán is akadjon előkelő szegedi ember, 
a ki érdemesnek találta ezt az ifjúkori kísérletemet előkotorni a 
jótékony porréteg alul, zavarba hoz és szinte büszkévé tesz. 
Budapest, 1915 augusztus 23. 5. Zs.“

Gróf Széchenyi István, Világ, Pesten, Landerer, 1831. — Mellékelve 
Sz.*nek Wimmer lelkészhez, Zinkendorf, 1841 okt. 3*án, intézett 
németnyelvű levelének töredéke, melyben sajnálkozik, hogy nem 
találkozhattak; a viszontlátásra búcsúzik, amikor is con amore 
kibeszélgethetik magukat. — Mellékelve még Andrássy Manó 
grófnak Sz.*ről készült karrikaturája: Pista mint író, István 
mint törvényhozó, Istók mint zsurnalista.

Vörösmarty összes munkái. 8 köt. Bpest, Méhner V. 1884. Az I. 
kötetben a költőnek Szentiván, dec. 10*én 1852*ben kelt és Tóth 
Lőrinchez intézett gazdasági vonatkozású levele; a II. kötetben 
Deák Ferenc, mint a V. árvák gyámja és Ráth Mór pesti könyv* 
árus közt az összes munkák kiadási jogára vonatkozó, 1863 ápr. 
20*án kötött eredeti szerződés; a III. kötetben Deák Ferenc el* 
számolása az árvák javára adományozott 19.385 frt 47 kr*ról; 
a IV. kötetben a pesti magyar színház megnyitási ünnepén, 
1837 aug. 22*én előadott Árpád ébredése előjáték színlapja és 
Döbrentei Gábor sajtákezű följegyzése Budán, 1834 kelettel, 
hogy „a magyar tudós társaság költségével kijött Vérnászból alul* 
irt által ment az idősb és ifjabb király Ö Fels. példány 2“ — ; 
a VIII. kötethez mellékelve V. négysoros verskézirata:

„Hosszú életet élj, hogy elérd a’ mit mi reméltünk 
S a mi reményünkön túl vala, érni reméld.
’S mondhassad, ha porainkat jősz üdvözleni: „Küzdők’
Hamvai, bék veletek! a’ haza boldog, erős.“

Vörösmarty."

Szalay József.
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