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doni, sok idŐ telik. Mindazáltal magad jól megfontolván, és másoktól is 
tanácsot vévén, addig ki ne mozdulj Bécsből, míg fenn léted hasznosnak 
Ítéltetik. 

Zeyk János adresse alatt négy levelet küldöttem, az elsőben 
Bonthonnak írtam, annak vedd hasznát; Franzenau még nem küldött 
assignatiót, ma újra irék neki, hogy Vilbourg által assignáltasson számodra 
ezer, vagy 1500 ftokat, ha az assignatiót ma vehetnem, még mai postá
val felindítanám, ha nem, a jövő postára hagyom, és azon leszek, amint 
látod, mindenképen, hogy valahogy Rumfort levesre ne szorulj Bécsbe(n), 
mert azt nem csak szégyenleném, hanem sajnállanám is ; szivemből holtig 
igaz barátod, 

híved 
Barcsay s. k. 

Oberster. 

P. S. A múlt postán hibásan fogtam írni a kávénak az árát, mert 
az harmadfél forint. Lukácsot tegnap becsülettel kifizettem. Azonkívül ne 
felejtsd édes Susim, hozni magaddal valami cselédnek való posztót, bor-
nyúbőr-csizmát és egynehány csákót a konikoknak; ezeket most Pesten 
jutalmason vehetned. Isten veled, egynehány tiszteletet, vagy két pár 
csókot, és barátságos köszöntést zárok ide végtire. Kérlek, osszd ki nevem
mel annak rende szerint. 

Élj boldogul. Szegedit ölelem. Pesten ha Gyulai nincs otthon, küldj 
b. Alvinczyhoz, vagy Orczy Lászlóhoz assignatio iránt. 

Gzím: A Madame Madame Susanne de Barcsay, née Comtesse 
Bethlen a Vienne. 

(Fél íven, 4-rét alakban, és mivel máshoz intézett levélben volt küldve, 
ostya pecsét alatt ; — egyszersmind kivűl a czímzet fölé még ezek írvák) 

Mind a kinek írtam, mind a kihez küldöm, ajakát csókolom, s dere
kát ölelem. A küldöttet visszaküldöm, és azomban tisztelem a küldőt s a 
kinek írva van. 

Közli: Nagy Iván. 

TOMPA MIHÁLY KÉT LEVELE. 

I. 
A magyar tudományos akadémia 1859-ben, Kazinczy Ferencz szüle

tésének százados évfordulója alkalmából 50 arany jutalmat tűzött ki eg}r, 
Kazinczy emlékezetét dicsőítő ódára. Az augusztus 20-iki határnapig összesen 
tizennégy költői pályamunka érkezett be; ezek közt V. számú s »Hív 
és nagy vala« jeligéjű volt a Tompa Mihály ódája. Birálókúl Lukács 
Móricz tiszteleti, Arany János rendes és Székács József levelező tagok 
küldettek ki, kiknek véleménye némileg eltért egymástól. A két első 
a jutalmat a Tompa költeményének javasolta kiadatni, ellenben Székács 
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a II. számút ajánlotta jutalmazásra. Lukács szerint az V. számú »néhol 
* kissé döczögős és nehézkes, de erőteljes, velős, tömött, eszmedús nyelven, 

lelkesült hangon, lyrai tűzzel, ódaszerű fellengő modorban, mintegy diadal
énekkel dicsőíti az ünnepély hősét« ; Arany János szerint is ennek a köl
teménynek »kenetteljes hang, ódái hév s emelkedés, a tartalom költőisége^ 
erő a nyelvben adják előnyeit«. Az október 3-án tartott összes ülés Tom
pának itélte oda a jutalmat; de minthogy a pályaműben simítandó rész
leteket talált, utasította a titoknokot, hogy a biráló bizottság jelentésében 
érintett figyelmeztetéseket közölje a koszorúzott költővel. 

Erre vonatkozik Tompának itt közölt első levele, a mely tehát 
Toldy Ferenczhez van intézve. 

Tekintetes Titoknok Úr! 
Kifoltoztam a verset hirtelenében, a a hogy lehetett, mert illyenkor 

már felette nehéz változtatni úgy, hogy szét ne bontsa az ember az egészét-
Mindenesetre nagy kérésem : az ide mellékeltet olvasni fel! 

Egy pár megjegyzést! 
6. strf. végsor. Csakugyan jobb mértéket ád a midőn, s meg is 

változtattam; bár a mit a réven nyertünk: elvesztjük a vámon; mert 
a midőn ő kellemetlen hangzást ad; — aztán e két szó (midőn, mikor) 
nem is egészen egy értelmű, itt különösen a mikor nem azt teszi midőn. 

8. strf. Nem voltam megértve. Támadt Igaz (ember t. i.). Értem 
azokat a jeleseket, kik már Kazinczy előtt is erőteljesen kezdek kiáltani: 
a magyar hajnalhasadtát. A Biblia 10 eset közül 9-szer elhagyja az igaz 
mellől az embert. A magyar népnyelv is felette szereti ezt a kifejezést: 
igaz ember vagy! nem vagy igaz ember! és használja ott is, hol az 
igazság épen nem szerepel. Jeles, derék, okos, dicséretreméltó helyett áll. 

11. strf. Nem szerettem, hogy negative kezdődjék; tán jobb 
lesz így. 

12. strf. Kisded elmét öledbe vettél; sajnálkozva bár de kitöröltem. 
A kisded helyett a kicsiny jobb mértéket adott volna, de én nem kevés 
talentumot értettem, hanem ollyan kisded elmét, melly kifejlik, kinövi 
magát. Kazinczi dajkálni szokta azokat, kiktől az irodalomra nézve valamit 
várt, ez köztudomású dolog; ezt akartam megütni. A mérték nem jó volt 
az igaz, de nem érdemiette, hogy a képét érette feláldoztuk. Szép Ilonka 
végsora így van: Ők nyu | gosznak | örö \ kös ha | zában. 

18. strf. A második sort magyarázza a 3-ik s 4-ik. 
szellő = szelíd érzés, 
vihar = harczi zaj sat. 

Egy strophával megszaporítottam, gondolom nem ront; a hol hézagot 
láttam : igyekeztem összekötni. Szabad legyen kérésemet ismételni: hogy 
ez olvastassék fel! 
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Ha nem volt kincs-kenyér s polczczal kísértve: úgy hiba, s kima
radt; így'•• erőtlenebb, de igaz. 

A házi boldogságra nézve könnyű volt megigazítani. 

Nagyon örülök, hogy nyertem ; de búsít: hogy illy soványul ütött 
ki a pályázás. Egy prózai mű, az is használnatlan; s a versek közt ez 
a legjobb! Hasztalan ! az időket erőltetni nem lehet! 

Miskolczon is lesz ünnepély; versemet elkérték; gondolom: nincs 
a m. akadémiának ellenére, hogy odaadtam. 

Egy igen nagy kérésem van: méltóztassék nekem a versbirák 
eredeti ítéletét megküldetni. 

Felette sajnálom: hogy Pesten szerencsém nem lehetett. A páva
szigetre önkényt nem mentem : tudván, hogy sok dolga van a tekintetes 
urnák. 

A díj kiadása folyó árban is lehet. Putnokra jár szekérposta. 
Teljes tisztelettel vagyok 
Hanván, oct. 22. 1859. 

alázatos szolgája 
Tompa Mihály. 

II. 

Kihez intézte Tompa a második levelet, mely, miként az előbbeni is, 
a főtitkári hivatal irattárában őriztetik, magából a levélből ki nem vehető ; 
külső czím pedig nincs rajta. Annyi azonban első tekintetre is kiviláglik, 
hogy nem Toldynak szólott, mert benne ő róla mint »Toldy úrról« 
történik említés. Tompa minden bizonynyal Csengery Antalhoz írta ezt 
a levelét, ki akkor az akadémia jegyzője volt. 

A levél így hangzik: 

Igen tisztelt barátom ! 
A 254 ft 25 krárt köszönettel kezeimhez vettem. Becses türel

meért esedezem azonban, midőn e tárgyra még egyszer visszatérek. 
Különös furcsa története van ennek az én versemnek ! Hozzá mért 

fátumkája, kíséri Bánfalvától, hol eszméje fogantatott, Budapestig: hol meg
holt és eltemettetett. Bánfalván ugyanis Toldy és Kazinczi urak rám estek: 
hogy írjak pályaverset, mi nélkülök tán eszembe se jutott volna, lelkemnek 
örökös levert állapotjában; így hát már nem saját fellelkesülésem édes 
magzata volt. 

Megnyervén a jutalmat: változtatások kérettek tőlem, egy részben 
méltók, de más részben ollyanok: hogy arczomba szökött a vér. És hozzá 
olly későn: hogy alig volt már idő felküldeni a postán. 

Az ünnepélyen Toldy úr mást olvasott; a P. Lloyd mást fordított; 
a magyar lapok mást közlöttek; így világ elé jött a maculatura is. 
Erre már méltán mondhatná Erdélyi: hogy nyíltan kezelem a művészet 
titkait. 
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Miskolczon is volt Kazinczi-ünnepély. Versemet elkérték 10 nappal 
előre. Magam is lementem Miskolczra. A színész kiáll, hogy majd szavalja 
versemet, hát olvasni se tudja! s mondja e helyett maradt, ezt: marta; 
igazán így mondta a — marha! 

A pesti ünnepély után — — — — még jobban megijedtem: az 
nagyon természetes; sőt némi szégyenkezés vett rajtam erőt, midőn arra 
gondoltam: hogy felveszem az 50 aranyat. De mégis neki bátorítottam 
magamat. Példák voltak előttem. Hanem így szóltam: nem, nem kell 
arany! csak papírpénzben kérem ! Ekkor voltam bátor Kazinczi Gábortól 
Kegyedhez néhány sort írni, s a pénzt meg is kaptam. 

Imé tehát vége van! Bocsánat, még nem egészen! a fátum bement 
a m. t. akadémia pénztáráig, s azt a humort csinálta: hogy 5 frt 85 kr, 
50-szer véve: 254 frt 25 kr legyen. 

Most már attól tartok: hogy a mi még kezeim közt van a kapott 
bankjegyekből: az egér rágja össze, vagy valami módon gonoszul vesz el. 

Különben e bizalmas szavakért bocsánatot kérve, s magamat barát
ságos kegyeibe továbbra is tisztelettel ajánlva vagyok 

Hanván, nov. 25. 1859. 
alázatos szolgája 
Tompa Mihály. 

Vagy nem Tóth Lőrinczhez, az akadémia pénztárnokához szólott-e 
ez a levél? Bárkihez szólott azonban, mindenesetre érdekes Tompa-reliquia 
s megéri azt a csekélyke fáradságot, melyet lemásolása okozott. 

/ Közli: Dr. Borovszky Samu. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 




