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The Tear. (I. 49—53). A könny. Dr. Thaly L. Műfordítások
157—róo. Rényi K. 1913. Vsz. Morvay könyve után jelent meg.
The wild Gazelle. »Hebr. Mel.« (III. 384.) 6. A száműzött zsidó
dala. Syrigambus. Szabad Egyház, 1890. 24. sz.
When coldness wrafts ihat suffering clay. »Hebr. Mel.« (III.
30,—5.) 3. Ha e szegény por már elhűlt. Spóner Andor. Nővilág, 1862.
és Hölgyfutár, 1863. 70. sz.
Meg kell még említenem, hogy Koeppel Byron életrajzának Esty
Jánosné féle fordításába beillesztett nagyszámú műfordítási mutat
ványok között többnek nincs megnevezve a fordítója. Ezeket
úgy gondolom Estyné fordította, annál inkább, mert a M.-féle
bibliographia szerint — egynek kivételével — egyiknek sincs
magyar fordítása. Estyné fordításai közül egyik sem teljes. Hat
ilyen darabot találunk s ezek a köv. angol költeményekből valók :
16. 1.: On a distant view of the village and School of Harrow
(I. 25—6. 16. sor); 17. 1.: When I roved etc. (I. 191. 8. sor); 17. 1.:
Lines written beneath an elm etc. (I. 208. 6. sor); 17. 1.: English
bards, and Scotch reviewers (I. 310, 315. 26. s.); 23. 1.: The Giaour
(III. 88—90. 25. sor); 72—73. 1.: The bride of Abydos (Hl. 157—8.)
bevezetése (74—5. 1.), melyet bizonyos Tercsi is lefordított már. (Han
gok a múltból és Byrontól énekek 26. 1.).
összegezésül: ha nem is rendelkezünk teljes magyar Byronnal,
de csaknem valamennyi nevezetesebb művének van legalább egy
magyar fordítása. Nagyobb költeményei közül 14 van teljesen lefor
dítva, csakhogy míg (a The Island kivételével) minden epikai műve
tolmácsolva van nyelvünkön, drámáinak nagyobb része (Marino
Faliero, Sardanapalus, The two Foscari, Werner) még nem jelent
meg magyarul. Kisebb költeményei közül 80 van lefordítva (tete
mes részük többször is), s e számban benne foglaltatik Byronnak
minden szép költeménye. A fordítás munkája azonban nem szünetel:
csak a legutóbbi hónapokon belül jelent meg nyelvünkön két olyan
nagy műve, melyeket fordításban eddig nem bírtunk : Mayné Deformed
Transformedjét és Torkos László x Childe Haroldját értem.
KARDOS LAJOS.

SZABÓ KÁROLY LEVELEI GYULAI PÁLHOZ.
(Második közlemény.)
9.

Kedves barátom!
Nem gondoltam, hogy én e napokban innen írjak hozzád levelet.
Számításom és Ígéretem szerént már e hónap elején, közbejött házi bajaim
miatt később e hónap közepén hittem, hogy Kolozsvárit lehetek. Igen
nehezemre esik, hogy adott szavamat mind eddig be nem válthattam.
De híjában! homo proponit, Deus disponit.
1
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A katonaság, melly az első rendelkezés szerint még talán máig
is itt maradt volna Kőrösön, rögtön jött parancs következtében eltávozott
Kőrösről és így lakásomról is, — s így már e miatt nyugodtan hagy
hattam volna nőmet egy magára, ha t. i. mint gondoltuk, febr. végén
vagy martius , elején szerencsésen megszabadulhatott volna. Azonban ő
még mind eddig fenvan, igen elnehezülve, félbetegen, s a mi nekem
nem csekély aggodalmat okoz, tagjaiban sőt úgy szólván egész testében
felpüffedve, dagadozva. Képzelheted, mily nehezen várom a napot, mely
ő rá nézve sokkal nehezebb és talán veszedelmesebb is, mint sok más
e tekintetben szerencsésebb nőre nézve.
Minden iskolai dologtól megszabadultam, a könyvtárt Szilágyinak
átadtam, magam ügyeiben lehetőleg mindent elintéztem; időm egészen
szabad volna, és még is teljességgel semmit nem birok dolgozni. Az
akadémia bízott meg egy nagyszerű német Anonymus B. R. nótárius
kéziratának bírálásával, elolvasni is alig bírom, nem hogy critikát írhat
nék róla. Mindig eszemben van, hogy Sz. György nap után családom
számára Kőrösön nincs többé hely s ha nőm még egy hét vagy talán
több idő múlva esik ágyba, három négy hetes kis gyermekével hogy
bírja meg az utat innen Kolozsvárig, még azon esetben is, ha a leg
szerencsésebben szabadulhatna meg. De már ezen változtatni nem lehet
s fatalisticus hittel nyugszom meg a jövőben.
Mihelyt nőmet nyugodtan elhagyhatom, azonnal indulok. De már
most ezt martius utolsó hetére merem csak reményleni. Egy napot
Váradon kell töltenem, hogy szállítandó könyveim s bútoraim dolgában
előre intézkedjem; azután a postakocsin köztetek termek. Addig mondj
nevemben szíves köszönetet Mike Sándor bácsinak, Brassainak s mind
azoknak, kik hivatalom terheit helyettem oly rég óta viselik.
Az itteni egyháztanács a múlt napokban az egyházrendezési leg
utóbbi rendeletet, mint a mely nem az illető egyházi felsőség utján jött,
föl sem olvastatván azt végezte, hogy marad a régi rend mellett s
minden egyházi, gymn. és népiskolai választmányokat, mindaddig mig e
bizonytalan helyzetnek vége nem lesz, határozatlan időre permanenseknek
nyilatkoztatott. Még ref. egyház, mely az új rendezést elfogadta volna,
talán a Pancsova környéki egy két határőr községet kivéve, egy sincs.
A felföldi tót lutheránusok közt lassanként akad egykettő. Én az itteni
viszonyokat ismerve nem gondoltam, hogy a mi egyháztanácsunk, melly
igen sokféle és sok színű elemből áll, ily egy értelemmel és határozottan
végezzen.
Anonymus 2-dik kiadását már Ráth Mór szedeti újra 1000 pél
dányban. Magam sem hittem, hogy két hónap alatt elkeljen. Ráth most
új gyüjtőczímet ad neki, s folytatja a tört. források fordításainak kiadá
sát 5—6 ives füzetekben. Úgy hiszem nem rósz vállalat lesz sem az
irodalomra sem rá nézve.
Szilágyi erősen dolgozik; könyvtára ide stova kiszorítja a szo
bából. Képzelem hányszor ír majd nekem, hogy ezt vagy azt a könyvet
küldjem neki postán; ezt s ezt extraháljam stb. Az ország valamennyi
országos és calvinista könyvtárnokát egyre zaklatja. Nincs jobb és pon-
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tosabb embere mint Lugossy, ki még hosszas tudósításokat is ír neki. —
Addig is, míg Kolozsvárit bővebben beszélhetnék, csak annyit írok róla,
a mit magad is talán alig mersz hinni, hogy nem idegen sőt hajlandó
is lenne Kőröst elhagyni. Én ezt neki ezerszer és ezerszer szívemből
tanácsoltam. Erdélyben azonban csak Kolozsvárra menne, bár csekélyebb
fizetésre is. — Csak a legbizodalmasabban közlöm ezen ügyet veled;
mert Sándort ismerve nem mernék még kezeskedni szilárd elhatározá
sáról; de bizonyosnak hiszem, hogy megjön az idő, mikor ő többé
Kőrösön nem akarhat maradni. Akkor Kolozsvár nem vesztene vele;
majd meglássuk, hova dől dolga; ha oda nem, úgy hiszem Pestre vonul.
Arany még egy évet úgy hiszem itt tölt már csak Laczi kedvéért
is; a minap már elszánandó volt magát, hogy Pestre megy, lapot szer
keszt stb. de vér alkatánál fogva nincs ember ki nehezebben mozduljon
s -kevesbbé legyen-vállalkozó mint ő. Szánni lehet őt a lelkét elzsib
basztó robotmunkában, melyet valódi elfásult resignatióval visel; mintha
ő testileg lelkileg már végkép oda volna. Neki Pesten lenne helye, hogy
azt dolgozhassa, a mire hivatva van.
A Brassai által vett küldeményért fogadd szíves köszönetemet.
Most készítem könyveim czímjegyzékét; ezt csak tudom dolgozni;
vagy 200 füzet Tudományos Gyüjteménynyel együtt, — miután egy
csomót, minek előttem becse nem volt, itt hagyok, — 8 0 0 — 9 0 0 darab
közt lesz; legnagyobb része, úgy hiszem meglesz ennek a múzeumi
könyvtárban; de épen az a kissebb rész ér többet a mi ott meg nem
lesz. Légy szíves tudósítni egyebek közt arról is, megvan-é a múzeumi
könyvtárban teljesen a Tud. Gyűjtemény; mert ez esetben az én különben
is csonka példányomat oda nem vitetném.
Leveledet szívesen várom; s mihelyt kitűzhetem indulásom napját,
azonnal írok Kolozsvárra. Isten megáldjon!
barátod
Szabó Károly mk.
10.
N. Körös mari. 26. 1860.
Kedves barátom!
Igen köszönöm, hogy figyelmeztettél az enyedi tanárságról való
lemondásra nézve; mert én, megvallom, azt hittem, hogy e becsületbeli
kötelességemnek teljesen eleget tettem, midőn már igen rég megküldtem
lemondásomat Enyedre. Az erdélyi egyházi ügyek menetével ismerős
nem lévén úgy vélekedtem, hogy lemondásom Enyeden tárgyaltatván és
elfogadtatván, úgy kerül fel ügyem a főegyháztanács elébe, s én azt
gondoltam, hogy ennek következtében az enyedi tanszék ügye már el
is intéztetett. — Leveled vétele után rögtön helyrehoztam mulasztásomat,
melyet hogy eddig halasztottam, talán rósz nevén is vehette a főegyház
tanács; pedig az egész a mi egyházi s iskolai eljárásunktól eltérő
viszonyokkali ismeretlenségemből származott.
Még jobban neheztelhetnek rám a kolozsváriak, hogy még is
Kőrösön veszteglek s igéretemet máig se váltottam be. Isten látja lel
kemet, hogy mindent szívesen tennék, hogy családommal minél hamarabb
Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV.
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ott lehessek. Ha nőmnek utazni lehetett volna; már nem volnék Körösön
rég olta. De ő február vége felé nehezen volt s azolta mindig napról
napra nehezebben van, s tehetetlen aggodalom nélkül gondolnom a rá
következendő nehéz napokra.
Lakásomat, arra számítva, hogy Sz, György napkor egész csalá
dostól elutazhatok Kőrösről, jókor folmondtarn s azt az itteni főszolga
bíró már kivette; bútoraimat természetesen Sz. György nap előtt eí kell
adnom, hogy a szállás üresen legyen; de mivel arra is kell gondolnom,
hogy nőm Sz. György napkor, ki tudja egy, két vagy nárom hetes kis
gyermekkel az utat Kolozsvárig meg nem bírhatja, kénytelen vagyok a
legrosszabb esetben ha csak egy szobáról is gondoskodni, hova beteg
nőm néhány napig vagy hétig megvonulhasson. —
Én a jövő napokban vagy hetekben, mihelyt nőm szerencsésen
megszabadulhatna, elmegyek Kolozsvárra; eléggé nyugtalan és kedvetlen
vagyok hogy eddig nem mehettem; bánom hogy ígértem, a mit meg
nem tarthattam. — Hiszem hogy mulasztásomért, szavam nem tartásáért
nem ítélnek meg Erdélyben, ha körülményeimet tudják; de ha talán
kárhoztatnának is, fájlalnám, de másként akkor sem tehetnék. Nőmet
idegenekre, — mert itt rokonaink nincsenek, — cselédekre a rá nézve
mindig élethalálharczczal járó órákban lehetetlen hagynom! Ha ez órákon
túl eshetik, hét nap múlva egészen nyugodtan elindulok.
Köszönd nevemben addig is míg személyesen tehetném, mind azok
fáradozását, kik hivatalom terhét helyettem már annyi idő óta viszik.
Ha Isten Kolozsvárra visz, örömmel visszaszolgálom nekik, a miben
tehetem.
Családi ügyeim miatt nehezen és előre tudom hogy sok bajjal
juthatok Kolozsvárra; de ha egyszer családommal köztetek lehetek ; ha
lelkem vágyát, hogy egy nemzeti könyvtárban élhessek és dolgozhassak,
elértem; nem is kívánkozom onnan el halálomig.
Légy szíves, ha jónak és kellőnek látod, ügyemben az illetőket
fölvilágosítní; — én bizonyost nem tudva hivatalosan határozottan nem
írhatok — hogy elmaradásomat balul ne magyarázzák. S ha csak egy
pár sorban is, tudósits. Jól esnék hinnem, hogy a bizalmat nem vesz
tettem el.
Csak el választat ásom két hónappal elébb vagy két hónappal utóbb
történt volna; bizonyosan okosabban intézkedtem s e kellemetlen zavarba
nem jutottam volna.
Mielőtt indulnék, egy pár sorral tudósítlak. Leveledet, melyet addig
még megkaphatok, szívesen várva, nődet köszöntve, maradok
barátod
Szabó Károly mk.
11.
N. Körös apr. 19. 1860.
Kedves barátom!
Örömmel írhatom, hogy ha csak valami véletlen csapás nem ér,
még e hó vége felé köztetek leszek, hova már oly rég olta vágyakoztam.
Nőmnek egy pár nappal ezelőtt fogadtam nyugalmas szállást,
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ahova már el is költözött. a gyermekekkel, ugyanott egy velünk jó
ismeretségben állott özvegy asszonynál fogadtam nekik kosztot, s most
m á r e tekintetben annyi aggodalom és lelki kín u t á n nyugodtan v a g y o k ;
mert tudom azt, hogy nem mint a lakásomra jövendő szolgabíró úrnál
csupán kegyelemből és keresztyéni indulatból tűrik meg családomat egy
szobában, hanem a házinő, testvére és leánya szíves ápolására, gond
viselésére is számíthatok.
Magam, mint a pusztai sas, magánosan ülök egy pár n a p óta
hét összevissza forgatott félig már is üres s z o b á m b a n ; bútoraimat adom
v a g y is inkább vesztegetem, a hogy lehet; holnap estére az ágy és
ruhaféléken s némi már ládákba szegzett becsesebb apróbb darabokon
kivül ú g y hiszem semmiféle lom nem gátol, hogy üres szobáimban végig
kongó lépteim viszhangjában és s a r k a n t y ú m méla pengésében ne gyö
nyörködjem. Van valami költői az illy pusztulás magányában. E g y h ű
k u t y á m , mióta családom eltávozott, még erősebben ragaszkodik hozzám,
szomorúan sejti hogy nem sokára e l h a g y o m ; kosztja még bővebben
kijár mint ezelőtt, és mégis szomorú! Vajon némely ember tudna-é ily
igazán érezni?
Szeretnék már Körösből kibontakozni, hol az utóbbi néhány hét
alatt még egyszer annyit őszültem mint 1 8 4 8 ó t a ; (Szilágyi Sándort
azonban ebben elérni nem lehet kilátásom) s csak nőm mindennap várt
szerencsés szülését várom, s ez után két három nappal bizonyosan
ú t n a k indulok.
Hogy gondolkoznak, hogy éreznek irántam Erdélyben ennyi halo
gatásom u t á n ? e kérdésre te nekem csak egy á r v a sort sem í r t á l ;
hallgatásodból komorabb óráimban talán többet is olvasok ki, mint
kellene. — Éreztem én, hogy a közügy elébb teendő minden magán
ü g y n é l ; de ha elébb bemegyek Kolozsvárra, családomat a legkeservesebb
bizonytalanságnak tettem volna ki, s képzelheted, h o g y m a g a m n a k is a
távolban lelki nyugalmam nem lehetett volna.
Ma volt városunkban a Széchenyi gyászünnepe, mind két egy
házban föltűnő botránynyal. A mi templomunkban Báthory középszerüleg
tartott imája s az ének után a dalárda s az isk. ifjúság a •»Szózat<-ot
énekelte, de kántorunk s zenetanárunk N a g y József ez éneket az orgo
nával, egyebet játszva, ú g y elnyomta, hogy alig lehetett az első strophát
elénekelniük. Innen 9 órakor mindenki tódult a cath. templomba, ott a
hosszas gyászmise közben, épen midőn a pap a gyászravatalt be kezdte
szentelni, egyszerre megzendült a türelmetlen s a szertartást nagyobb
részint nem értő fijatal tömeg éneke, u t á n a a chorus és az o r g o n a ; a
pap erre a roppant tömegen keresztül indulatosan rohant a karzatra,
díszruháit magáról lehányta, s a k a r b a érve az orgonát vadul össze
visszazavarta, a tömeg természetesen tódult kifelé.
Innen a deákság tömegben ment a temetőbe; a szolgabíró sietett
a directorhoz, polgármesterhez, felelősséggel stb. terhelvén ő k e t ; azonban
mind a szolgabíró mind" mások azt hitték, hogy a fiatalok a vasút felé
siettek, nem tudni miért ? a zsandárok fél óra múlva lóhalálában nyar
g a l t a k ez i r á n y b a ; e közben a fiatalság a temetőben megimádkozott,
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•megénekelt s eloszlott; a tanárok által figyelmeztetve minden további
állítólag tervezett demonstratióval felhagyván.
Kecskeméten néhány nappal elébb mind a 3 vallásfelekezet egy
házában ez ünnepély a legszebben ment végbe a »Szózat« éneklésével;
itt valódi botránynyal; mire az is sokat tehetett, mert már tegnap
elterjedt azon hír, hogy a >Szózat« éneklése általában el van tiltva;
mi valósúl-é, még most nem tudjuk. Egyébiránt a mi főnökségünkben
(Kecskemét vármegyében) a főnök Bonyhádi a Kazinczy-pipát és a tollat
a kalap mellett is erősen letiltotta és üldöztette néhány napig, míg
felülről ellenkező rendeletet nem kapott, s így a »Szózat« letiltása sem
lehetetlen, legalább mi nálunk.
Köszöntsd nevemben minden régi jó ismerőseimet, kedves nődet
üdvözlöm; a viszontlátásig is minden jót!
barátod
Szabó Károly mk.
12.
AT. Kőrös apr. 22. 1860.
Kedves barátom!
Leveled, melyet ma vettem, igen jól esett lelkemnek. Tudom, hogy
mit tegyek. Eddig nem csupán nőm, hanem bútoraim eladása, a mi
keveset vinnem kell, annak elpakolasa, vasútra szállítása miatt is nem
távozhattam. Ma mindenem teljesen útra készítve áll, holnap 1 2 — 1 3
mázsára tehető könyveim s néhány nehéz db bútorom estvére a vasútra
fel lesz adva. Holnap után reggel, mikor minden üres szobámat a szolga
bíró átveheti, magam is indulhatnék: de még f. hó 2 7 — 2 8 . legfeljebb
29-dikéig várom, hogy nőm szabaduljon; ha ez addig reményeim elle
néré sem teljesednék, elindulok s legutolsó határidőre apr. 30-dikán
Kolozsvárt leszek postakocsin. — 28, vagy 29. vagy 30-dikán bizo
nyosan ott leszek; ha akkor sem lennék ott, tudd, hogy vagy magamat,
vagy nőmet, vagy most épen, mint sejtjük, himlőbe esendő Gyula fiamat
érte valódi végveszély. Nőm mindig buzdít és biztat, hogy menjek
bátran; igaz is, hogy most a lehető legjobb barátnéi kezek közt van,
s betegen is a legszívesebb ápolásra számíthat. — De még 27-dikig az
indulással várok; reménylem nem híjában.
Igen szívesen olvasnék rögtön megérkezésem után; de könyveim,
irományaim 4 nagy ládában egy pár hét óta leszegezve állanak; czikkemet csak összejegyezgettem; de ki nem dolgoztam; mert ennyi anyagi
baj s illy lelki állapotban mint én voltam, dolgoznom teljes lehetetlen volt.
Egy pár hét alatt Kolozsvárt czikkem kész lesz; sajnálom, ha gyengébben
üt ki mint várják; én csak a székely krónika ügyét a múltban, jelenben
és jövőben akarom tárgyalni; maga a krónika critikai teljes földolgozása
nagyobb munka lesz, mit az eredeti szöveg új jó kiadásával együtt
akarok közzé tenni.
A közelebbi levelemben írt templomi események miatt a vizsgá
latok, bezáratások a tanulók ellen tegnap dél óta mindig folynak;
azonban nagyobb részök ki van ereszgetve; besorozással stb. fenyegetik
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őket; — a vizsgálatot egy zsandár-őrmester viszi mind eddig minden
polgári hatóság közbenjötte nélkül, úgy látszik teljes felhatalmazással.
Aranyék szívesen köszöntnek és várnak; nőmmel együtt én is
szívesen köszöntlek, — a közel viszontlátásig — Isten áldjon.
barátod
Szabó Károly m. k.
13.
, ,
N. Körös apr. 26. 1860.
Kedves barátom !
Nőm ma reggel 9 óra tájban igen nehezen de mégis szerencsésen
szült; mind ő maga mind az újszülött kis lány egészséges. Gyula
fiamnak, kin minap némi változás látszott, most már nincs egyéb baja,
mint hogy egyik szeme fáj.
29-dikén reggel indulok, most már úgy hiszem, családom sorsán
teljesen nyugodt lélekkel. 30-dikán a postakocsin megérkezem kőzzétek.
— Elég keserves volt nekem eddig itt hevernem!
Könyveim, s néhány darab bútorfélém már tegnap előtt el voltak
a vasúton Várad felé indítva. Ha könyveimet hamar megkaphatnám,
egy pár hét alatt kész lennék tervezett czikkemmel. De rögtön lehetetlen,
talán nem is múlhatatlan.
Isten megáldjon! Összesen és egyenként üdvözöld nevemben jó
embereimet.
barátod
Szabó Károly mk.
14.
N. Körös jun. 16. 1860.
Kedves Pali barátom !
Most már el lévén határozva, hogy az én körösi mulatásom
hónapnál továbbra nem terjed, tudósíthatlak, ha nem a legnagyobb
pontossággal is, mikorra érkezünk Kolozsvárra. Holnapután, azaz 18-dikán
indulunk, az nap estve Váradon leszünk, s ha megbízásom következtében
kész kocsim lesz, másnap azaz 19-dikén folytatjuk az utat s így 20-dikán
estve honn leszünk; lehet azonban, hogy vagy kocsifogadás végett, vagy
ha Idának pihenésre lesz szüksége, Váradon egy egész napot töltök s
csak 20-dikán indulva 21-dikén leszek köztetek.
Igen leköteleznél, ha addig is, míg én Váradról indulásom előtt
b. Radákné Ő Nagyságát Ígéretem szerint pontosan tudósíthatnám azon
időről, mikorra Kolozsvárra érkezem szíves lennél a bárónét, mind magam
mind nőm legmélyebb tisztelete mellett értesítni, hogy 20. vagy 21-dik
estve előtt semmi esetre sem érkezhetem meg, s levelem megírását, melyet
annak idejében elmulasztani semmi esetre sem fogok; csak itteni hoszszasabb mulatásom miatt halasztottam eddig el.
Pestre, minthogy atyám csak jóval később szándékozik fel, ez
úttal nem megyek; atyám és anyám ugy is még az idén bizonyosan
meg fognak Kolozsvárit látogatni.
Tegnap Benedek kormányzó úr meglátogatta Kőröst; az iskolát
is sorra járta; rendkívül tetszettek neki a csinos derék' magyar fiúk,
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egyet a 8-dik osztályból ebédre is meghívott, melyet a fogadóban maga
előre rendelt; ott volt természetesen Varga directorunk, ott Arany is, ki
a meghívásról hasztalan köszönt le. A jó körösi czigányoknak B. maga
kezével töltögetett egy egy pohár bort; etette itatta a deákot is, hogy
az szuszogni is alig bírt. Szóval sok minden történt, a mi Kőrösön
mind hallatlan nagy dolog; majd elbeszélem a sok anecdotát, de leírni
sorjában restellem.
Mi mind egészségesek vagyunk; nom óhajtja már Kolozsvárt
látni; elég nehéz napjai voltak itt az utóbbi időkben; Gizella bezzeg
cseveg velem nem úgy mint veled; még az is vágyik már Kolozsvárra;
Gyula phlegmatice pipázik szalmaszárral, biztatom a kis Dózsák pajtás
ságával ; Jolán pedig, ki igazán jó kis lány, mindenre csak mosolyog.
Nőm, gyermekeim a lehető legjobb egészségben vannak, s csak nekem
fáj egy nap óta nem a fejem mint Kolozsvárit hanem a fülem; de az
illy csekélységgel nem sokat gondolok ; szenvedjen a gazdájáért.
Köszöntöm a collegatust; küldöm collegáim szíves köszöntését, s
a viszontlátásig is mindpn jót kívánva maradok
igaz barátod
Szabó Károly mk.
15.
Pest nov. 27. 1862.
Kedves barátom !
Küldök egy pár dalt Anakreóntól a legszebbek és legnehezebbek
közzül, hogy ha megütik a mértéket, sorozd be a magyar írók albumába.
Ha nem ösztököltél volna, hogy fordítsak egy két dalt görögből, eszembe
sem jutott volna, hogy még magam is berukkoljak velők a magyar
Parnassusra. A többi manuscriptum közt elheverhettek volna akár ítélet
napig. — A »ptrücsök« mily szép lehet eredetiben, sejtheted, ha for
dításban is szépnek találod ítélni; a fordítás csak a szövet visszája;
bizony halványabb az mindig a színénél. Ezt a darabot kivált, a mennyire
szerettem, éppen úgy féltem lefordítni, mert sikerülhetetlennek hittem;
de valahára még is neki fanyalodtam; nem adnám sokért, ha Kazinczyként felsikoltanál rá örömödben.
De mégis, miután az igazat megvallva, ezt a te felsikoltásodat,
ha csak ugyan ki találná is e dal csalni, nem magam, hanem az öreg
Anakreón javára kellene felrónom s az mellettem legfeljebb is csak félig
bizonyíthatna; én pedig egészen meg szeretnék győződve lenni, hogy
fordításaim egy országos szépirodalmi vállalatban az eredetiek mellett
becsülettel megállhatnak: ezennel világosan kikötöm, hogy addig nem
engedem meg felvételöket az albumba, míg Arany az eredetivel össze
vetve hátokra nem. nyomja az imprimatur-t. Ha igen, ám menjenek
világnak; ha nem, gyönyörködjél bennök, ha úgy tetszik, magad; de
biz én minden legkissebb átállás nélkül félre vonulok velők a sutba.
Kriza gyűjteményéből 32 ív felé van már kiszedve; most már a
tájszótár járja. írtam Csíkba a professoroknak, s hiszem hogy onnan is
kap nem sokára egy csomó dalt; elég kár, hogy e kötetben Csík már
nem jöhet a többiekkej sorba;. pedig hiszem hogy megállna a többi
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székely atyafiság mellett. Ha a csíki küldeményben egy pár neked való
»Julia szép leány«-féle találna akadni, előre kikérem Krizától az Arany
lapjának; mert ha kap Csíkból is valamit, azt leginkább az én ismeret
ségemnek s igazi izgatásomnak köszönheti s így egy két szebb darabot
szívesen átengedhet.
Az Arany lapjára gyüjtném az előfizetést, ha más ügyesebbek el
nem horgásznák előlem. Hihetőleg te küldtél ide annyi gyűjtő ivet, hogy
egyik gyűjtő a másikat akarja elfogni. De igy is csak rajta leszünk,
hogy Kolozsvár rangjához illően viselje a maga képét.
Brassai bácsi a múzeumi nagygyűlésen, mint a lapokból is olvas
hatod, az őrség- és ideigl. igazgatóságról az egyedül az ő ügyében
tartandó februariusi nagygyűlés napjának reggelére leköszönt. A választ^
mány igazgatónak projectálta; a többség e terv ellen volt, kivált azt
hozva fel, hogy nagyon késő volt közzé téve stb.; az öreg, ki köszvényben fekszik néhány hét olta, ezt meghallva bizalmatlanságnak vette
s más nap írásban leköszönt. Ha nem beteg, s személyesen jelen lett
volna, hiszem, sőt magától is hallottam, hogy egy nap sem maradt
volna a múzeumi kerti lakban. — Nem kételkedem, hogy februárban,
bár a casinó kivált lemondása miatt nagyon is zúg, dúl ful ellene,
betesszük igazgatónak, most Tisza, Bethlen stb. az áttétel, csúsztatás
szabad választás korlátozása, morális pressio stb. örve alatt halasztották
el a dolgot; mi Brassainak annyival nehezebben eshetett, mert az ügye
előtt való perczekben Finály áttétele, ideiglenesből állandó régiség- és
éremtárnokká való megerősítése, egyetlen szó nélkül keresztül ment. —
Becsesebb duplumaink ingyen kiosztását a közintézetek közt nem vihet
tem tökéletesen keresztül; a nyomtatandó catalogusban árt is kell fel
tennem ; majd teszek én olyan árt, hogy még is úgyszólván ingyen
válogathatnak belőle. Némelyek sehogy sem értették, hogy az ingyen
kiosztásban többet nyerne intézetünk, mint néhány száz forinttal; hogy
morális testületnél több a becsület, mint a káposztás fazék.
A múzeumi választmányból, ha le nem köszöntél is, bizony mi
szépen kitettünk Horváth Piussal egyetemben. Erre azt hiszem, magad
is csak azt mondod, hogy helyesen történt; de bámulom, hogy szán
dékod ellenére meg nem irtad annak rendje szerént leköszönésedet. De
már most így is jól van.
Hogy áll népmesegyűjtemény ed ügye; hát a népdalokat gyüjtöd-é
s veheted-é valami hasznát az én gyűjteményemnek ? Ha netalán a
Kisfaludy társaság megbizásából valami ilyes kiadáshoz fogsz, ajánlom
hogy Aranynyal mindent conferálj; mert erre nem csak aesthetika kell.
— Az én firkáimat egyébiránt tetszésed szerint használhatod.
írj már valahára; talán csak nem felejtkezel meg végkép rólunk
kolozsváriakról, kik bizony eleget emlegetünk, keservesen panaszkodván,
hogy mióta itt hagytál bennünket, mint Sz. Pál az oláhokat, egy jó
ízű disputába sem keveredhetünk; miután a római kérdésben stb. stb.
mind egyet értünk.
Isten minden jóval áldjon meg!
barátod
Szabó Károly mk.
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16.
_ ,
,
Kolozsvár jan. 3. 1863,
Kedves barátom!
Rég óta várok tőled néhány sort, mind hijába. Elhiszem, hogy sok dolgod
van; azt is elhiszem, hogy a levélírásnál okosabb és kellemesebb szellemi
foglalkozást is találsz, s így csaknem átallom, hogy levelemmel mintegy kel
letlen kényszerítselek a válaszra : de még is csak írok, nem akarva magammal
elhitetni, hogy, ha szívesen kérlek is, még akkor sem fogsz válaszolni.
Azt hiszem, hallottál róla, hogy a Brassai leköszönése mily zavarba
hozta múzeumunk ügyét. A mágnások a közgyűlés óta igen fel vannak
ellene ingerülve; ők tömött phalanxot képeznek; a Brassai pártja, a
magunk fajta proletár intelligentia, reménylem szintén össze fog tartani,
s ha kell Ttíeg is vív azokkal, kik az öreget mindenkép csúffá szeretnék
tenni; a megküzdés, még pedig ingerültséggel, elkeseredéssel járó küzdés
úgy látszik kimaradhatatlan. Az egészben az a baj, hogy akármelyik
fél győz vagy veszt, intézetünk ügye minden esetre veszít. A minap
tartottunk az olvasó szobában gr. Mikó elnöklete alatt egy rendkívüli
magán értekezletet ez ügyben, melyben 15 mágnás vett részt: a kiegyezkedés fonalának még csak árnyékát sem voltunk képesek felfedezni. Az
öreg Brassai beadott s kinyomtatott leköszönését vissza nem vonja; az
urak pedig határozottan ellenzik, hogy az igazgatói állomást a köz
gyűlés betöltse, h. t. i. Brassai mostani fizetése és kötelessége mellett
ne helyettes, hanem végképen megbízott vagy megválasztott igazgató
legyen. — Én az ügy egész menetele s várható kifejlődése miatt nagyon
el vagyok kedvetlenedve. A sok dologhoz nem értő, de mind bölcs
tanácsokat osztogató patrónus és részvényes (furcsa respublica!) ma
Brassaival, holnap velem, azután azokkal kik helyünkbe állnak, lesz
elégedetlen stb. stb. — Van ember elég; az némely urak jelszava:
pedig én a Brassai helyére lámpással se tudnék egyet találni. De sokak
nak ember és ember közt nem igen szokott különbség lenni. Mintha
csak cseléd fogadásról volna szó! Meglássuk, mire fejlődik az ügy a
februári közgyűlésen: jót még csak reményleni sem tudok.
Barátom, ha a te intézkedéseid, a majd beállítandó directorral
való tréfáid, vitték volna Brassait azon gondolatra, hogy eddigi állá
sáról leköszönjön, — mint ezt itt nem egy két ember hiszi vagy
legalább beszéli — : akkor oly követ vetettél a kútba, melyet nem
száz okos, de Erdély összes intelligentiája sem bír becsülettel kihúzni!
De hagyjuk e kellemetlen themát, melyre kedvetlenség nélkül gon
dolni sem tudok.
Arany lapjába az igért czikkel elkéstem: de egy hét alatt felküldöm. Tudom, hogy effélére ugy sem nagy szükségtek van. Ha van
nem sokat használ a lapnak, ha elmarad, sem sokat árt. Ezer meg
ezer dolgom miatt még nem foghattam hozzá; e héten szabadulok a
dolog nagyjától, s rögtön megírom. Ti lássátok, mit tesztek vele. Kiállja-é
a publicum a tudomány szagát?
Az Anakreonból fordított 3 db. verset szeretném ha fel nem
küldtem volna. Nem való afféle albumba; nem is lehetek velők meg-
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elégedve; minél többször olvasom, annál hitványabb. Ha Arany kellő
szigorúsággal bírált, bizonyosan visszavetette. írj egy pár sort s nyugtass
meg, hogy nem közlöd.
Valamint ez ügyben, úgy egy más rám nézve sokkal kellemet
lenebben kérem baráti eljárásodat. Pfeifernek az Attila-mondák kéziratának
végét december közepére Ígéretem szerint be kellett volna küldenem:
azonban a nagy gyűlés olta számtalan más bajom miatt ehhez nem
foghattam. Nyugtasd meg őt, hogy e hónap végéig a hijányzó kéziratot
bizonyosan felküldöm. Szíves várakozását és türelmét idővel ügyekezem
neki megszolgálni. Szólj Pfeiferrel, kivel jó ismeretségben vagy s ments
ki előtte, hogy szavamat pontosan be nem válthattam. Nov. eleje olta
ugy el voltam halmozva mind igen sietős dologgal, hogy azt se tudtam,
melyikhez fogjak.
Ha ez ügyben értesítesz, légy szíves megírni a Gerendai-féle kőfaragó
intézet czímét. Valahol a Dunapart körül van egy mellék utczában.
Atyám számára akarok ott egy sírkövet megrendelni.
Magam csak megvagyok a szokott egészségben és kedvben, de
december óta hol egyik hol másik gyermekem betegeskedik. Néhány nap
óta Jolán van nagy forróságban. Iszonyú sok itt a beteg, kivált a gyer
mekek közt; a halandóság a múlt évben szokatlan nagy volt. A sok
virasztás miatt a múlt hónapban egy pár napig nőm is ágyban volt,
éppen mikor cselédemet, mint hólyagos himlőst, kórházba kellett küldnöm.
Aranyékat, Csengeryéket szívesen köszöntöm s magadnak s hozzá
tartozóidnak minden jót, s bár későn is boldog uj évet kívánva maradok
igaz barátod
Szabó Károly.
U. I. Ha Varasdival véletlen összejössz, kérlek tudd meg tőle,
vette-é levelemet s mikorra várhatom megbizásaim teljesítését ?

17.
Kolozsvár ápr. 9. 1863.
Kedves barátom!
A hallgatás köpönyegébe burkolva kellene igazság szerint ülnöm
és a mahomedán néma resignatiójával nyugodtan várnom, ha fordítqd-é
felém magasságodból arczodat vagy soha ? kérdezve folyvást a felhőktől
és a suttogó szellőtől, vajon Kolozsvárnak hátat fordítva, testben lélekben
végkép itt hagytál-é bennünket ebben a havasi Dáciában mint néhai
boldogult druszád Szent Pál az oláhokat, a mi, ha a tudósok alapos
buvárlatai és szellemdús combinatiói nem csalnak, bizonyosan itt Erdély
ben (bocsánat! a Király hágóntúli részekben) történt; azt pedig ha két
szer nem mondom is, elhiheted, hogy a méla hallgatás költőiszerüségének
(tégy helyébe jobb és szebb szót, ha nem tetszik) csendéletét, és a levél
nem írás kényelmességének örömeit prózai ember létemre is éppen oly
lelki odaadással képes vagyok élvezni, mint te magad: mindazonáltal
esmég és esmég (így találtam a szót a codexekben) megtöröm a köztünk
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tátongó ür feneketlen örvénye felett borongó halotti csend sivárságát
(ez Önálló gyökszó, bizonyosan jelent is valamit, keresd meg. az akad.
nagy szótárában), és szólok az Úrhoz! Szólok pedig komolyan, legalább
is félhivatalos fontossággal.
A múlt napokban bizonyosan vetted a szegény öreg Benkő Károly
hozzád, mint az írói segélyegyesület titkárához intézett levelét, melyben
az egyesülethez évi segélyért folyamodik.
Úgy hiszem, hogy Benkő Károlyt személyesen is ismered s így
aligha szorul az én ajánlásomra: de ha e tetőtől talpig becsületes, jó
lelkű, fáradhatatlan, munkás öreg, az irodalom e hű és hasznos nap
számosa szomorú anyagi helyzetét ugy ismernéd, mint bizodalmas köz
lései után én ismerem, kétségkívül lelkiismeretben kötelességednek tar
tanád, őt ha személyesen nem ismerted volna is, pártolásra ajánlani.
Erdélynek voltak, vannak és lesznek az öreg Benkőnél nagyobb tudósai
s írói: de bizony nem tudorn^ mikor támad köztünk egy másik, ki a
székely föld geographiai, topographiai és statisztikai leírására annyi időt,
fáradságot és szegénysége dacára éveken át annyi költséget áldozzon,
mint ő. Az alkotmányos tisztikarral együtt Maros széki levéltárnoki állo
másról leköszönvén, hivatal nélkül, egy kis arendából tartotta fen eddig
családját, s most e nehéz pénztelen világban az egyetlen önfentartási
segélyforrásától is elesendő volt, rögtön egyszerre előre kelletvén néhány
száz forintot lefizetnie, hogy a haszonbérelt jószágot megtarthassa: s nem
tudom sikerülhet-é- neki magát azon 200 frttal bajából kisegíthetni, me
lyet nyomtatásra Simon Eleknek és Fekete Sámuelnek átadott »Maros
szék leírása« czimü kéziratáért, mint az általa gyűjtendő előfizetési pénz
ből megtérítendő összeget kapót.
Nem tudom, az alapszabály megengedi-é- egy még munkaképes,
munkálni szerető és akaró, de kész és készülőben lévő tudományos
munkáiért pénhez nem jutható, sőt, ha munkáit maga adná ki, adós
ságba sülyedő, öreg író segélyzését: de hiszem, hogy a szabály nem
lehet oly szigorú s a jó akarat és nemeslelkűség még ez esetben is
enyhíthetne rajta.
Csikszék leírásáért az öreg most is adós még Steinnak mintegy
300 frttal; szerencséje hogy Stein nem szorítja érte.
Légy szíves érte a lehetőt megtenni; bizony nem érdemetlennek
fogja az egyesület a segélyt nyújtani; de a székelyföld teljes leirásával
meg is fogná az öreg a jótéteményt szolgálni. Minden esetre kérlek tudó
sítsd Őt eljárásod eredményéről, s ha lehet vigasztald meg nehéz hely
zetében; ő igen bizik benned mint erdélyi hazafiában.
Szász Domokos sürget, mindjárt indul. Azért magam és nőm
részéről magad nőd s egész családod részére szívből minden jót kívánva,
Aranyt, Csengeryt stb. szívesen köszöntve maradok
igaz barátod
Szabó Károly.
A Koszorúnak szánt 2—3 czikk május l-jén Pesten lesz. Elébb
lehetetlen! A lapot nekem, nem a múzeumnak külditek, elég baj; mert
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a töméntelen Szabó Károly a postáról elhordja. Alig tudtam ki és vissza
csikarni az 1—4, 6 — 9, 11. számokat, a többinek sem hire sem hamva.
NB. A catalogus (értsd á 6—7000 kötet duplomot) néhány hét
múlva asztalodon lesz.
18.
Kolozsvár sept. 9. 1863,
Kedves barátom !
Aug. 15-ről kelt leveledet, Erdő-Szádáról visszatértemkor, aug.
utolsóján vettem. — Hogy mindjárt más nap sept. 1. estve kis fiam
Károly halálával mily csapás ért, ugy tudom, Sáminé leveléből már
tudod. — Nőmet máig is alig vagyok képes vigasztalni, megnyugvást,
enyhülést csak az időtől kell várnunk.
Igen szívesen köszönöm czikkem ügyében való fáradozásodat. Igaz
lelkemre mondom, hogy ha tudtam volna, mennyi alkalmatlanságot
okozok vele neked, nem terheltelek volna vele. A czikknek látom helye
nincs, ugy szólván ideje is múlt; az »Ország tükré«be hosszú, s aligha
oda illő. Legjobb, ha visszaveszed s fidibusnak felhasználod. — Több
is veszett Budánál.
Benkő Farkasnak még ma írok; 3—4 levelet kaptam már tőle;
most már legalább jövő évre biztos vigasztalással kecsegtethetem özvegy
anyját. A hozzá intézendő hivatalos levelet én is elküldhetem ugyan
neki, de rövidebb útja lenne egyenesen magához az özvegy Medgyes
Zsuzsannához intézned. Maros-Vásárhely mellett
Szent-Királyra.
A népdalgyűjtés iránti felhívást olvastam. Csudáltam, hogy más
aprólékosabb dolgok mellett kifelejtettétek belőle a kortes-nótákat, milyen
egy kettő az én gyűjteményemben is akad. Tudom, hogy ezek szerkesz
tése is csak a te nyakadban marad; ez esetben neked szívesen átengedem
nálad lévő gyűjteményemet szabad tetszésed szerint való használatodra.
— Én többi efélékkel ugy sem foglalkozhatom.
Ezer meg ezer dolgod mellett talán meg is feledkeztél az erd.
múzeum agensségéről. Ugy sejtem a jövő hónapban fel fognak szólítni,
h°gy gyűjts már be valami kis pénzt a múzeumnak, melynek mostaná
ban mindene bővebben van, mint pénze. E tekintetben csehül kezdünk
állani. Ha keveset küldhetsz, az is jobb a semminél; egy akad. gyű
lésen is felvehetsz a részvényesektől 20—30 frtot; az is több a. semmi
nél. Előzd meg a hivatalos felszólítást,
A Koszorúból az első félévet a a múzeum megkapta: de az 5.
és 10. szám, a postáról más Szabó Károlyok elhordván, hijányzanak.
Kérlek ha lehető, e 2 számot küld meg majd, ha előbb nem, a második
félévi számok tömegesen küldendő csomójával együtt.
Dolgom és bajom, mint neked, nekem is igen sok. De még is el
készülök e hónap folytában az Arany lapjába szánt s már megkezdett
régi m. irodalmi czik kecskék kel. — Ha nem nektek való lesz, egyszerűen
tegyétek félre, de ezeket már nem fidibusnak ajánlom; mert később
nagyobbszerű m. bibliographiai munkámban igen is jó hasznokat vehetem.
Azért ha ki nem adnátok is, ne hányjátok el. Servata valebunt!
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Ha véletlen Toldyval találkozol, tudasd vele, hogy az ugy nevezett
•»kereszturszéki coliigatum«-ott
míg Erdő-Szádára jártam, unitárius
birtokosa a kolosvári unit. collegiumnak adta, hol ennek igen becses
darabjai koránt sem lesznek oly díszkötésekben, s oly gondosan conserválva,
mint az erdélyi múzeum efféle kincsei közt lettek volna ! — Hasztalan
volt minden fáradozásom !
A mellékelt czédulákat légy szíves alkalmilag Pfeifer és Nagy Iván
kezeihez juttatni.
Isten minden jóval áldjon meg nőddel családoddal; kiméld magadat;
ugy hallom, hogy a pesti igen is munkás élet nagyon megviselt. Szép
dolog a buzgóság, de bizony, magamról tudom, nem igen hasznos.
barátod
Mikor jössz le Kolozsvárra?
Szabó Károly mk.
Közli: VÉRTESY JENŐ.

KÖLCSEY FERENCZ ISMERETLEN AKADÉMIAI DOLGOZATAI.
(Első közlemény.)

Kölcsey Ferencz a Magyar Tudós Társaság megalakulásakor lett
második, majd Kisfaludy Sándor lemondása után 1835-ben első vidéki
rendes tagja az Akadémia nyelvtudományi osztályának s az maradt
1838-ban bekövetkezett haláláig. Döbrenteinek a titoknokságról való
lemondása után szó volt ugyan róla, hogy ő legyen az utódja, de
mint Schedel Ferencznek — a ki nagyon törekedett ez állás elnyerésére —
Széchenyihez 1834 nov. 26-án írt levele bizonyítja, Kölcsey »írásban
is jelentette, hogy választatni nem akar«, s így az 1835. évi szept.
12-iki elegyes ülés titkos szavazás útján Sehedelt választá meg titok
noknak, de Kölcsey még e körülmény mellett is 5 szavazatot kapott.
Mint rendes tag résztvett a Társaság mindennemű munkálatában.
Már az első nagygyűlésen (1831) tagja és jegyzője az akadémiai folyó
irat ügyében kiküldött bizottságnak, 1 azontúl pedig szavakat gyűjt
a nagyszótár számára, kivonatokat és ismertetéseket készít a neki
kiosztott művekről, bíráló az egyes (színi és nyelvtudományi) pályáza
toknál és emlékbeszédeket készít.
A) A nagyszótár számára philosophiai és törvénytudományi műszava
kat kellett gyűjtenie s ilyen gyűjteményt az 1832. évi egyik kisgyűlésnek
(221. és 222. p.) be is nyújtott.
B) Az akadémiai folyóirat számára nyomtatásban megjelent művekről
kivonatot vagy kiadásra benyújtott kéziratokról véleményt többet írt.
1. Első ilynemű munkájában Pázmándi Horvát Endre Árpád
ez. hőskölteményét mutatja be. Kivonatát az 1832. évi I. heti ülésen
olvasták fel (4. p.), s ennek alapján a hőskölteményt a jutalmazásra
érdemes művek közé sorolták, s a mű — mint ismeretes — valóban el
is nyerte a nagyjutalmat.
1
Jelentését Bárczay Oszkár közölte az IK. 1895. évfolyamában A Tudo
mánytár aftleactái czím alatt.

