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Konstantinus, Artémius neve alatt. Basilius, Konstantinos nevelője. 
Románus, az Ország' Gondviselője. Artémius, Románus' Fia, mindazáltal' 
Főkás, Fö-Hadi-Vezér. Konstantinus neve alatt. 
Mauriczius, a' Tanáts' Eleje. Leontzius, az Udvarhoz tartozó Vi

tézeknek edgyik Tiszt-viselője. 
Az első előadáson ott volt a szepesi püspök és a káptalan is (ekkoriban 

az exjezsuita Molnár János, a Régi jeles épületek szerzője is szepesi ka
nonok), akikről a hír beküldője büszkén jegyzi meg, hogy német előadáson 
sohasem látták őket. Az előadásnak nagy sikere volt («az öröm kiáltást je 
lentő tapsolás nagy harsogással hallatott») s pünkösd keddjén, majd újból 
június 7-én megismételték. — A hír, mint jezsuita iskoladráma világiak 
rendezte előadásainak emléke is érdekes. 

» GÁLOS REZSŐ. 

EÖTVÖS JÓZSEF KET ISMERETLEN 
IRODALMI LEVELE. 

l. 
Eötvösnek Palocsayról szóló levelein1 kívül még két kiadatlan levele 

van a Szemere-tárban. Az egyik (I. pótkötet 51.), úgy látszik, csak öt nappal 
későbbi, mint az utolsó amazok közül; ugyancsak Kölcseynek szól": 

Bécs Jun. 13. 
Kedves barátom !' 

Vállas Antal öcsém nevelője, s Egyetemi együttlétünk olta leghívebb 
barátjaim egyike, nagyrészint hosszas kérésemnek szót fogadva, végre egy 
Szemle kiadására határozta el magát. A Szemle Címe Haza és külföld, 
tárgya leginkább mind az ami a kor történeteivel egybeíüggésben van s 
nem egyenesen politica. — Nincs egy nemzet talán Európában, mellynek 
olly kevés ösmeretjei lennének, mint a Magyarnak, nem tudományról szólok 
itt, — mert ez mindég csak egyesek tulajdona — de éppen azon' ösmere-
tekről, mellyek a népet a szomszéd nemzetekről mulatják, mellyek az idegen 
s tulajdon becseket felfedezik, s éppen mert felületességek miatt közértel-
müek, egyszersmint közhasznúak is. A Magyar nem ösmeri hazáját, őn ereje 
nagy titokként ál előtte, nem ösmeri a külföldöt, s bámulja vagy utálja, 
mert becsülni csak az tud, ki ösmér. E hiányt pótolni lesz Szemlénk fö 
feladása. A külföldi, s magyar statisztica, hazai s idegen szokások, utazó 
magyarok levelei, a Külföldön megjelent, s honnunkat közelről érdeklő 
munkák megbírálása, s illyenek. Minden kötet végívei e Cím alatt Hazai 
és külföldi Litteratura csak Litter a túrával foglalatoskodnak, s éppen ezen 
rész az miben segéd kezedett (!) anyival biztosabban kérjük, mennyivel, 
nagyobb szükségünk vagyon rá. Érdemetlen kezekbe volt a Magyar Kritica 
eddig, álj hozzánk, s látni fogod milly varázs hatalmú neved, a rósz befolyás 
semmivé válik, s szabad leend ismét Litteraturánk, mely csak. a. szép örök. 
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változhatatlan törvényei bírósága alá vetődik általad. Minden nagy írónak 
minden nagy befolyású szónoknak van Orgánuma, legyen az a tied. — Ha 
mellette felálsz, ba első kötetünket — bár mi kevés légyen is — dolgozá-
sidclal neveled díszíted, az egész fel fog áíni, s csak néked tulajdoníthatja 
e bizonyára hasznos munka lételét. — Segédjeink mind eddig, 1. Vala
mennyi külföldi Szemle s Újság. 2. Pulszky ki most a Pirenei félszigeten 
tartózkodik. 3. Szemere, ki most útnak indul. A: Önmagam ki itt adandóm 
ki egész utazásomat; ha társaságunkkal megelégszel ne vond vissza ma
gadat. Vállas barátom is megérdemli pártfogásodat, mind hazaszeretete mind 
tudománya véget. — Én Julius Íjén távozok, a posták — főképpen most 
felette rendetlenek, kérlek, ha felelsz, adresszirozd a levelet így. (A Mon
sieur Antoin de Vállas docteur en médecine Dorotheagasse N° 1105) mindég 
tudja hollétemet, s" majd utánam fogja küldeni. Még egyszer élj boldogul, 
s el ne felejtsd barátodat 

Eötvöst. 
' Itt már új terv foglalkoztatja Eötvöst, egy fontosnak érzett nemzeti 

feladat, amelynek támogatásával egyúttal a barátságnak is áldoz, még 
hozzá az elhunyttal közös barátján segít. A tervezett folyóirat nyilvánvalóan 
közvetlen előzménye a Budapesti Szemlének. A szerkesztőnek kiszemelt Vállas 
Antal előbb Palocsay, aztán Eötvös öccsének volt a nevetője, s épen 1836-ban 
fejezte be — Szinnyei lexikona-szerint— Eötvös Dénes nevelését; úgy lát
szik, további megélhetéséről is szeretett volna gondoskodni Eötvös. A folyó
iratnak főmunkatársai lettek volna Eötvös — úgy látszik az .egésznek szel
lemi irányitója — Pulszky Ferenc és Szemere Bertalan ; Kölcseyt a Bajza
féle diktatúrára még mindig haragvó Eötvös a szemle kritikusának igyekszik 
megnyerni. Hogy min akadt meg a terv, nem tudom. 

2. 
Eötvös másik levele (XVII.S8.) Szemerének szól. Hat nappal előbb vitte 

hozzá Halász Dezső Szemerének 0 és Vj Fóti dal c. tandithyrambját, hogy 
kiadásának lehetővé tételében támogassa. Eötvös válaszában inkább öreg 
barátja és A karthausi első éa sokáig egyetlen méltánylója iránt való gyen
géd hála szól mint Szemere munkájának értékelése; egy szó nincs benne ki
adásról, holott Halász három nappal' korábban jelentette, hogy Eötvös «annak 
kinyomatását illetőleg lépéseket fog tenni.» (U. o. 87.) 

Pest Ç 57 
b 

Néhány nap előtt hozta hozzám Írnokod Ó és Uj Fóti Dalodat. -— 
Sokáig olvastunk még az nap estve Szalayval munkádban, mely mint min
den mi életre való a szerzőnek egyediségét viseli magán, s nekünk már 
azért is kedves élvezetet nyújtott. Más nap köszönetem mellett legújabb 
regényemet1 akartam megküldeni, de megbetegedtem s így máig késtem. 
Három napi folytonos kór után fejem még most is kábult, hogy alig írhatok, 
minden bővebb értekezés helyett melyben e legutolsó mívem czélját, s a 
nézeteket taglalom, melyek annak Írásánál vezettek, csak azon egyszerű 

1 A nővérek. 
Irodalomtörténeti Közlemények XLVII. 13 
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kérést intézem tehát hozzád: hogy regényemet oly szívesen fogadjad, mint 
én hozzád küldöm; s e legutolsó irodalmi gyermekem iránt annyi engedé
kenységgel viseltessél, mellyel az elsőket fogadtad. Mert ha az ídö . midőn 
munkáimat kivüled senki figyelemre nem méltatá fájdalom rég el mult is 
már, s azolta mindketten megőszültünk, egyről biztos lehetsz, s ez az ; hogy 
Ítéleted most, mint akkor előttem legtöbb beccsel bír. Ha fejem nem fájna 
szívesen irnék többet is, de nem birok. Az ég áldjon meg kedves barátom> 
és tartsa emlékedben , . -, , 

hívedet 
Eötvöst. 

.Közli: WALDAPFEL JÓZSEF. 

ZILAHY KÁROLY KIADATLAN LEVELEI . 

A múlt század'60-as éveiben élt (1838—1864) költő és kritikus köz
gyűjteményeink kézirattáraiban őrzött leveleit ' gyűjtöttem össze. Fiatalon 
halt meg írójuk — pályája elé nagy reménységgel néztek Arany. Gyulai, 
Salamon egyaránt. Arany mindkét folyóiratának (Szépirodalmi Figyelő, 
Koszorú) munkatársa volt; csak nem sokkal halála előtt fordult el Aranytól, 
minden igaz ok nélkül. Alább közölt leveleinek nagy része irodalmi viszonyain
kat világítja meg és sok új adatot nyújt a 60-as évek irodalmi életéhez. 
Az első öt levelet a Magyar Nemzeti Múzeum, az utolsót a Magyar Tudo
mányos Akadémia könyvtára őrzi. 

1. 
R e v i c z k y Szevérhez . (?) 

/ Szászváros, ápr. 12. 860. 
Kedves barátom [ 

Ha ide érkeztem után a neked küldött szomorú jelentést vetted, lát-
hatád hogy a hol a viszontlátás örömére számítottam, gyászt és nagy kese
rűséget találtam — kedves jó sógorom Medgyes Ferenc halálával, kinek 
könnyű betegségét fenn nem is emiitettem s reggel itt a fogadóban tudtam 
meg hogy elhunyt; nővérem a nagy búban, zavarban feledte táviratozni. 

Megmagyarázhatod tehát hogy '— ha lett volna is miről ~ mind
eddig nem tudósíthattalak ; vártam is ezen alkalomra, mikor okvetetlen 
kellett irnom. T. i. Vidóvszky, mint emiitettem is, szives volt megígérni, 
miután úti-füvet kötöttek a talpamra, hogy a jövő félévre valamelyik jogász-
ismerőse segélyével aláírat számomra. Ez nekem, ugy hozhatják a körül
mények, életbevágó dolog lehet, hogy tudniillik egyetem tagja maradjak. 
S minthogy már Bécsben be vagyok véve, e fontos szempont rávett hogy 
a te restségedhez forduljak — ki utolsó év után búcsú nélkül akartál 
tőlem megválni! De hogy minden reménységem benned el nem veszett, 
abból láthatod, miszerint téged kérlek meg ide zárt könyvemnek Vidóvszky-
hoz leendő kézbesítésére, kit te Zoványinál jobban ismersz s hamarabb 
megkapsz. — Ha ö err' a barátságra vállajkozik, nem tudom eléggé meg
köszönni. Mutasd meg e sorokat neki szives üdvözletem mellett s kérd meg, 


