
GYULAI P Á L H O Z Í R T L E V E L E K . 

Ezek a levelek, melyek Gyulad Pál levelezéséből első ízben látnak itt 
napvilágot, irodalomtörténeti fontosságuk mellett rendkívül érde-
kesek is, még pedig íróiknál és tartalmuknál fogva egyaránt. 

Arany János két levele a Szépirodalmi Figyelő szerkesztése idejéből való 
s ezzel kapcsollatos. Az egyik adatokat szolgáltat Arany szliácsi fürdőzésé-
hez is. Az 1. számú levél Aranynak utolsó levele Kolozsvárra Gyulaihoz, ki 
hamarosan felköltözött Pestre s mint a Szépirodalmi Figyelő segédszer-
kesztője, Arannyal szorosabb kapcsolatba került, úgyhogy 1861—1877-ig 
hézagot mutat Arany Lászlótól kiadott levelezésük. Így e két levél annál 
is érdekesebb, mert valamivel tovább viszi az 1861-ben megszakadtnak jel-
zett levelezést. 

Tompa négy levele a szívbajában gyötrődő költő zaklatott lelkének 
perlekedése a sorssal s egyik bírálójával, másrészről megindult köszönete 
Gyulai baráti hűségéért. Petőfi Zoltán levelei életének leghomályosabb 
részére, színészkedésére világítanak rá. Mély részvéttel látjuk belőlük, 
mennyit s mily lealázó módon küzködött szegény kis sasfiók a nyomorú-
sággal, s megerősödünk abban a meggyőződésben, hogy nemcsak könnye -
műsége volt oka katasztrófájának, hanem szerencsétlen családi körülményei 
is nagy mértékben hozzájárultak ehhez. Gyulai lelkére igen nemes világot 
vet az a bizalom, mellyel a szerencsétlen ifjú iránta viseltetett s az a rész-
vét, mellyel ennek sorsán segíteni igyekezett. Mélyen megindító az a kép 
is, melyet Csengery Imrének, Antal öccsének, előbb Bihar vármegye fő-
jegyzőjének, akkor országgyűlési képviselőnek két levele fest a Nagyvára-
don színészkedő Petőfi Zoltánról. 

Kriza János négy levele a Vadrózsák keletkezéséhez szolgáltat fontos 
adalékokat s megindítóan mutatja Kriza sorsában is a magyar írói pályá-
nak küzdelmes, szegénységtől, gondoktól zaklatott voltát. Ezekkel a leve-
lekkel teljesebbé válik a Gyulaihoz írt Kriza-levelek gyüjteménye, melyet 
a Kisfaludy-Társaság tétetett közzé a Vadrózsák második kiadásában. 
Erdélyi János levele különösen a népi költészet művészi jelentőségének 
hangoztatása miatt érdemel figyelmet s egyszersmind fényesen rávilágít 
Gyulai bátorságára is, mellyel ez elv érdekében síkraszállt. 

Lévay József és Szász Károly Gyulainak szűkebb baráti köréhez tar-
toztak. Leveleikben érdekes egymás költészetéről való nyilatkozatuk s 
Gyulaival élete nagy eseményeiben, örömében s gyászában való együtt-
érzésüknek kifejezése. Tóth Ede levelében a hányt-vetett életű szegény 
vándorszínész őszinte vallomását olvassuk küzdelmes életéről s mélyen 
meghat bennünket nyomorúságában is töretlen hite, becsvágya s törek-
vése önművelésére. 

Egyébként szükségtelen is e leveleket magyarázgatni. Legfeljebb még 
csak a legszükségesebb tárgyi felvilágosítások álljanak az egyes levelek 
után. 
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Arany János két levele. 

1. Édes barátom! Levelem az 50 frtal már el ment volt tegnap, midőn 
B. Kemény Gáborral találkoztam s ő átadta küldeményedet. Köszönöm és 
használni fogom. Csak azt sajnálom, hogy most sincs időm bővebben irni. 
Mátrai Szavalattanát küldöm és e levelet Gyergyai úr részére, pecsételd 
le kérlek és czímezd, mert keresztneve (gondolom Ferencz) e perczben 
nem jut eszembe biztosan. Brassai ur novellája nem azért késik, mintha 
nem bíznám a végébe, hanem Keménytől is szeretnék közleni mutatványt 
egy pár számban mielőtt a regény megjelen, s még nincs „utódja" kezem-
ben a Br. ur novellájának — a mi, remélem, a tiéd lesz már egyszer. Vegyé-
tek üdvözlésünket. Pesten, jan. 31. 1862. Arany J. 

(Brassai novellája: A gyógyszerészné, az orosz Sollogub utáni. Kemény-
nek itt említett regénye a Zord idő, melyből Buda első gyásznapjai c. közölt 
mutatványt a Szépirodalmi Figyelő.) 

2. Szliács, aug. 28. 1862. Édes Palim! Bezzeg magadra hagytalak a 
Figyelővel. De remélem, nem szorulsz meg, hacsak versben vagy Beliro-
dalomban nem, a többi kibirja. Már két számot kaptam itten — olvastam 
a nekem szóló izenetet, nem sokára levelet is kaptam tőlök Szalontárói, 
nincs semmi bajok. Salamon, úgy látom, még eddig nem sokat segített raj-
tad — vagy tán nem nyilt neki tere? A N. Szinházi ünnepélyt jobb szeret-
tem volna a Figyelőben olvasni, mint a Naplóban — de persze nagyobb 
publicumra szól az, mint a mienk. Most előczikknek, remélem, a Hunfalvyét 
adod — úgy mondtam volt. Bolond Miskát, látom, megfűsülted egy kissé. 
Ne gyüjts sok eleven szenet a fejemre — egyébaránt vigye a manó! 

Én itt nemhogy írni: de még gondolkozni sem tudok. Ez a fürdő élet, 
víz ivás, fürdés, sok séta etc. kész betegállapot, az embernek egyébre sincs 
gondja. Kivált az én idegeimre nagyon hat ez önkinzó processus. A testtel 
vagyok elfoglalva: az elme tán be is gyöpösödik. Ha reggel 3 órai hegy-
mászó sétámat, a puffasztó vizek ivását, és az idegcsávázó fürdést elvégez-
tem, azontúl egész nap nem vagyok egyébre való, csak bámulni, s pihenni 
testben lélekben. Csupa tengélet! No de majd az után lesz meg a látatja. 
Ezt így mondják itten: ha az ember jól érzi magát, a fürdő használt, ha 
nyavalyog, ez azt jelenti, hogy a fürdő hat, s annál inkább fog használni. 

Én rám az orvos valami 30 fürdőt szabott, s még tizenhárom van le-
robotlandó. Így körülbelül igaz lesz a mit Tamassa urnák irtál a nyilt 
Postában, hogy csak september dereka vet haza. 10-dike előtt bajosan 
mehetek, ha csak itt valami criminalis idő nem fordúl. Most igen szép az 
idő: reggel este hűs ugyan, de a nappal igen kellemes, tiszta, nagyon rit-
kán esik. 

Egy nyugtatványt ide zárok Heckenasthoz, végy fel a septemberi 
léhnungból a mennyire szükség van, neked és a lapnak. Főleg ez indított 

mostani levélirásra, mert elfeledtem septemberre intézkedni, mikor el-
jöttem. 

Te azóta ismét apább vagy nemde? örülök, ha minden baj nélkül. 
Szives köszöntésemet a nődnek és Csengeryné komám asszonynak! Te pedig 
fogadd ölelésemet! igaz hűved Arany J. 

U. i. Fizető cassa, ott alul, a kiadó hivatalnál, földszint, hol a lapot 
kiadják. 
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(Az összes megjegyzések a Szépirodalmi Figyelőnek 1862 augusztus 

21-én megjelent, 16. számlra vonatkoznak. Az Aranynak szóló izenet: „A. J. 
uraák Szliácson. Az illetők elutaztak, a levelet utánok küldtük." Talán 
Arany családjáról van szó. Bolond Miskának megfésülése arra vonatkozik, 
hogy Tóth Kálmán Bolond Miska c. élclapjának Katangkórók c. cikksoro-
zatát, melyben Bolond Miska nyugateurópai útjának élményeit közli, 
Gyulai a Sz. Figyelőben éles gúnnyal illette s csípősen kifigurázta humor-
talanságát. A Tamassa úrnak írt nyílt posta Aranyra vonatkoztatva ezt 
írja: Tamassa Pál urnak, Veszprém. Akihez levelét szíveskedett intézni, 
csak september derekán tér vissza Pestre. Hunfalvynak előcikkűl szánt 
dolgozata a Szerény diótördelés, vitairat Brassainak Nyelv és Nyelvészet 
c. cikkére.) 

Tompa Mihály négy levele. 

3. Édes Palim! Szándékom legközelebb bővebben irni Hozzád. Akkor 
majd elmondom gyönyörü állapotomat, melyben folyvást vagyok; s bizo-
nyos dologról is kérdezősködni akarok tőled. 

Most csak ennyit: Tudósíts: Kicsoda az Ujkorszakban megjelent s a 
Vas. Ujságba is átvett, rólam s Novemberben czímű versemről értekező 
czikk irója? Szeretném tudni, mégpedig bizonyosan. Miért? majd levelem-
ben azt is elmondom. Csókollak. Hanva, febr. 14. 1866. őszinte barátod 
Tompa Mihály. 

(A kérdezett bírálat, melynek szerzője Vadnai Károly volt, a Henszl-
mann Imrétől szerkesztett Uj Korszak c. közművelődés- és tanításügyi 
hetilap 1866. évi 5. számának hírlapi szemléjében jelent meg s átvette a 
Vasárnapi Újság is, melyben az alapjául szolgáló Novemberben, 1865 c. 
költemény megjelent. A bírálat nagy elismeréssel szól Tompáról, aki azon-
ban mindig nagyon érzékeny volt a kritika, iránt s mostani zaklatott lelki-
állapotában rendkívül felháborította a bírálatnak következő két mondata: 
„Magas képzetem nincs bennök (ódáiban), hanem a bölcselkedés mély-
sége teszi szépekké." „Dacára, hogy Tompa nagy tehetsége nem hasonlít-
ható Petőfi lángelméjéhez, mégis csak ugy a valódilag nemzeti költők közé 
tartozik, mint amaz.") 

4. Kedves barátom! Leveledet kaptam; köszönöm. Sajnálom: hogy 
állapotod angyaljó s szép nőd bajai miatt olyan, hogy abban csak terhedre 
lehet valamely ujabb kérés és megbízás. De más azt, mit én óhajtok, ugy 
mint te el nem végezheti; azért csak ürítsd ki a keserű poharat. 

Ki nem mehet fejemből az a szó, melyet, sorsomat kérdezve dr. Kovács-
tól kaptál a mult őszön, t. i. lehet-e bajomból komolyabb, nagyobb? Ő azt 
felelte lehet; no hiszen lett is. Állapotom 10 hó, de különösen ősz óta példa-
nélküli s leírhatlan; pokoli szenvedéseim csaknem eszemtől fosztanak meg. 
Részletekbe nem bocsátkozom, csak annyit mondok: hogy alkalmasint az 
utóljának az elejét járom már. 

Megettem, ittam egy patikát is nem használt. Most mást próbálok. 
Egy miskolczi practicus orvos dr. Doleschall borszéki vizet javalt; de az 
a víz nekem minden tekintetben szoros helyen van. Te erdélyi vagy s tudod 
otthon a járást; hogyan lehet legczélszerűbben ama vizhez jutni s Mis-
kolczra szállíttatni? Várd be a gyülekező erdélyieket s közöld e dolgot 
Szász Károlylyal, — kit szívesen üdvözlök — valaki majd csak ad helyes 
utasítást, melyet aztán te velem közlendesz. Azonban semmi megrendelést 
ne tégy. 

Ez az, mire kérlek édes Paulusom! 
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A tavasz s nyár folytában valami gyógyfördőt is kell keresnem, ha 

erőm engedi s ha módom lesz benne. Utálatos dolog akár a gazdagság akár 
a szegénység emlegetése, de őszintén szólva, a legközelebbi jövedelmetlen 
idők és csapások kimerítettek, ugy hogy bár családom nem nagy — magam-, 
nőm- s fogadott leányomból áll — mégis érzem s érezzük a nyomást, mi-
után még káplánt jövőre káplánokat s cselédeket kell tartanom. 

De ez nem tartozik a dologra szorosan. Deus, talán, providebit. Csak 
a borszéki vízre nézve küldj nekem utasitást. Sajnálom: hogy terhellek, de 
csak tedd meg még ezt, bajaid közt is. 

Bizony baja, — úgy látom — mindenkinek van! Látod szegény Jáno-
sok! alig tud az ember valamit mondani nekik s csak nyomorult emberi 
tehetlenségét érzi: hogy nem segíthet fájdalmukon s szenvedésükön! 

Mi a Vadnay czikkét illeti: az barátom, mestermű a maga nemében. 
Ugy dicsérni s méltányolni valakit látszólag: hogy a méltánylat végre le-
rántássá s gyalázkodásra váljék: ehhez ügyesség kell. 

Van abban a phantazia szegénységén kivül egyéb is. Már ez is valót-
lanság, méltatlankodás. Hol magas, hol nem magas a képzelem, a mint a 
tárgy és sugallat hozza magával. Igazad van: a világ minden írójánál így 
van ez. Néha még a jó Homér is dormitat. 

De van ott, mint mondám, más-egyéb is, mi tökéletesen igaz, mégis 
gyűlöletesen-bántó; azzá lesz az előadás által. Tompa nem hasonlítható 
Petőfihez, nagy igazság, melyet megostromolni, de még kérdésbe tenni se 
lehet; magam érzem, tudom azt legjobban; hanem épen azért e merev, 
e meztelen szemközt állitás szükségtelen, cynicus és odiosus. Tízféle kép ki-
fejezhette volna magát még ebben is úgy, hogy nem lett volna az olly bántó, 
sértő és szemszúró; de ő a legkiméletlenebb kifejezést használta, oly czikk-
ben, mely valami csinosabb, méltányló s körülményekhez illő bemutatás 
szinét viseli. 

Azt hiszem te értesz, s igazat adsz nekem. 
Csudállatos: hogy ezek az emberek valakit, ugy a mint az a valaki áll, 

magában, magából, magát nézve, nem tudnak megitélni. Óriási rőfök s mér-
tékek nélkül egyet se tudnak szólni. 

Igazán kérlek: csapd a fejéhez, s nyilatkoztasd ki előtte mély nehéz-
telésemet. 

Isten áldjon meg! Igaz tiszteletemet kedves, szenvedő nődnek. Ha én 
még titeket egésségesen, — nem úgy mint tavaly lázban, bódultságban — 
megláthatnálak azon a gyönyörű helyen! Hajh! Aegri somnia! Hanva, 
mart 2. 1866. szerető barátod Tompa Mihály. 

(Jánosék: Arany Jánosék, kik Piroska leányuk elvesztését gyászolták.) 
5. Kedves barátom! Hiány nélkül megkaptam a, pénzt; nagyon köszö-

nöm. Még így is, sokáig és fájdalmasan néztem a bankjegyekre...! Nem 
tudom: mivel érdemlettem meg? de az bizonyos: hogy hozzám korán be-
szállt a fatum. 

A mentség fölösleges. Nem láttam semmi kárát a borszéki víz hiányá-
nak. Az is a habozó orvosok egyik nyomatéktalan tanácsa volt. Egy évig 
nem bírtak nyomára jönni bajomnak s most már késő. Gyötrelmes és 
veszélyes szívbajom van. 

Még egypár bizalmas szót, melyre most jó alkalmam van. Ki tudja: 
hogy leszek s hogy leszünk? Barátságodat és szívességedet előre is és min-
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den esetre kérem. Isten legyen veled s kedveseiddel! Hanva, május 20. 1866. 
igaz híved Tompa, Mihály, 

(A küldött pénz: az Irói Segélyegylettől adott 200 frt. segítség T. 
gyógykezeltetésére.) 

6. Kedves, jó Pálom! Putnokon kaptam a Lévay levelét, melyből öröm-
mel értettem szíves érdeklődésedet irántam. Méltó: hogy a szerencsétlenek 
szeressék egymást! Köszönöm! 

Isten tartson, vigasztaljon s áldjon meg! Putnok, mart 15. 1867. igaz 
híved Tompa Mihály. 

(A levélpapíron száraznyomással: Pálóczy A. Putnokon.) 

Petőfi Zoltán öt levele. 
7. Debreczen, Apr. 27. 867. Édes Pali bácsi Azért hallgattam ez ideig 

mert még bizonyost mindeddig nem irhattam, de most már megirhatom, 
hogy a debreczeni szinház tagja vagyok, ez pedig azt hiszem oly valami, 
a mi némileg kibékítheti az állapotom fölött szomorkodokat. Midőn Debre-
czenbe jöttem, találkoztam egy régi jó ismerősömmel ki szintén debreczeni 
szinész ő rögtön azt ajánlotta hogy lépjek a debreczeni szinház tagjai közé 
én tehát rögtön az intendánshoz Kishez mentem, ki édes atyamnak jó 
barátja volt, s ki ki is eszközölte fölvételemet. Egy hét mulva Váradra 
megyünk s ott leszünk három holnapig ezért igen igen szépen kérem Pali 
bácsit legyen szives 20 forintot küldeni megmaradt pénzemből, mert szük-
ségem volna iszonyuan rá. Először is miután Debreczenbe jöttem kénytelen 
voltam fogadóba szállani hol 5 napi kontóval t. i. 10 forinttal tartozom, 
s mind addig kénytellen vagyok a holmimat ott zálogba tartani, mig Pali 
bácsi oly szives lesz nekem a kért összeget megküldeni, másodszor itt Deb-
reczenben vettem egy tricot 3 forintért s annak az árával is tartozom, végre 
még egy pár forinttal okvetlen kell az embernek birni Debreczenből ki-
indultakor. Ez okokból igen igen szépen kérem Pali bácsit legyen oly szives 
és küldje el a pénzt s igérem hogy egy krajczár sem kell három holnapig. 
Miután a küldendő pénztől függ jövőm reméllem édes Pali bácsi nem 
tagadja meg kérésemet. — S miután minél hamarább annál jobb igen 
kérem Pali bácsit levelem vétele után rögtön küldje el a pénzt Petőfi Zol-
tánnak Debreczen, a szinháznál. Kérésemet megujitva maradok szerető 
ötcse Zoltán. 

Igen komoly és rossz állapotba jönnék ha Pali bácsi megtagadná kéré-
semet. 

(Címzéls magán az összehajtott s lepecsételt levelen: Tekintetes Gyulai 
Pál Úrnak tisztelettel Sándor utcza 17 szám Pesten, igen sürgős.) 

8. Nagy Várad, 13/6 867. Édes Pali bácsi! Debreczeni hosszas várako-
zásomnak hál' istennek jó eredménye lőn. A debreczeni állandó szinházhoz 
szerződtetett az intendatura Sept—jövő Májusig az az nyolcz egész hóra, 
havonként 30 frt fizetéssel. A társulat nyáron vidéken müködik; jelenleg 
Váradon leszünk egész addig míg Debreczenben ismét megkezdődnek az 
előadások, vagyis Sept. közepéig s addig proportiora vagyunk szerződtetve. 
Itt havonként 25 forintról kapom a tizedet, de miután a diszletekre és uta-
zási költségek 1000 forinton felül vannak eddig még nagyon csekély volt 
tiszta bevételünk. Eddig darabok szerepeléséből kerestem ki kenyeremet. 
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Pénz szűke miatt lakásul eddig a szinpad szolgált, hol egy fa pad volt 
nyughelyem, 16 tól azonban egy igen csinos szobát vettem ki szállásul. 
A mi állapotomat illeti hal' istennek igen jó. Tökeletesen meg vagyok elé-
gedve. Örvendek annak is hogy a magam féle kezdő népség közt eddig még 
én legtöbb szerephez jutottam. Már 10 szer léptem föl kissebb szerepekben 
s a jövő hétre is már három szerep várakozik betanulásra. Csak egyetlen 
egy kellemetlen oldala van jelenlegi sorsomnak s ez: hogy chorusban mint 
éneklő kell szerepelnem, s ez roppant unalmas különösen oly operákban, 
hol mint p. o. „Állarczos bál" ban 5 ször kell öltözni, egyébb bajom azonban 
nincs, s lassan ebbe is bele szokik az ember. Most egy kéréssel járulok 
ismét édes Pali bácsihoz, bocsásson meg érte de miután elkerülhetetlen, ki 
kell vele állanom. Miután első két holnapi keresményünk nagy részi ki-
adások fedezésére szolgál bevételünk igen silány. Ez okból igen szépen 
kérem Pali bácsit tegyen velem még egyszer jót s küldjön 15 forintot, s ha 
lehet igen igen kérném a levél vétele után, 5 forint kell 16-tól előre a házbér, 
s ha ezt kifizethetném igen igen jól esnék, mert már egy kissé meg is fájult 
a hátam az egy hónapi kemény deszkán fekvéstől. 5 forint 40 x rért vettem 
egy sárga csizmához szükséges hosszú szárat, mely elkerülhetetlen szüksé-
ges majd minden operában a többi pénz egy részéből koszt adóságomat 
fizetendem le s a meg maradt pár krajczárból csizmámat talpaltatnám meg 
mert már mind a két csizmámat tönkre tette a váradi kavics kövezet. Mi-
után e hó végén úgy is 50 frt kamatot kapok, melyet azt hiszem nem vesz-
nek el tőlem, levonhatja Pali bácsi a számomrai előleget. Biztositom Pali 
bácsit hogy most egy pár hónapig egy krért sem fogok al(kal)matlankodni. 
Igen szépen kérem édes Pali bácsi a pénzt levelem vétele után e pénz által 
váradi existentiam biztositva leendne. Váradon a szinháznál. Szerető ötcse 
Zoltán. 

(A többször említett kamat annak az 1000 frtnak a kamata, melyet az 
Akadémia 1858-ban nagy jutalom gyanánt Petőfi összes költeményeinek 
ítélt oda. Ezt az árvaszék kezelte s gondnokul Petőfi Istvánt nevezték ki.) 

9. Nagy Várad, Jun. 20-án 867. Édes Pali bácsi! Ha netalán tán 8 nap 
előtt elküldött levelemet megkapta volna Pali bácsi, úgy bocsásson meg 
hogy ismét alkalmatlankodom, de a szükség melyben jelenleg vagyok erre 
kényszerit. A jelen havi fizetésből csak nagyon kis részt kerestünk meg, 
annyira hogy kosztommal is adós maradtam; s miután a hol eddig ebédel-
tem csak akkor nyilik ismét hitel midőn eddigi tartozásoma(t) lefizetem, 
mely 7 frt 50 xr. már négy napja nem ettem zsemlénél és cseresnyénél egye-
bet. Ennek daczára nem al(kal)matlankodtam volna pénz kérésemmel; de 
miután Pali bácsi jó szivüsége következtében azon 55 frtból melyet nagy-
tata át adott Pali bácsinak s melyből egy krajczárt sem vont le kosztom 
fejében; maradt még 10 frt miután már 45 frt átal vettem, s mert most e 
hó végén ismét 50 frt kamatot kapok (melyet úgy hiszem nem fognak meg-
vonni tőlem) ezek után bátorkodom Pali bácsit fölkérni, miszerint legyen 
oly jó s küldjön 20 frot. A fentebbi kosztadoságon kivül u. i. még tartozá-
som van egy csizmadianái egy czipő és egy sárga csizma szárért, ezeket 
kellene e hó végéig kifizetnem, a fenn maradandó pénzből pedig csizmát 
fejeltetnék, mert a váradi kövezet tökéletesen semmivé tette csizmámat. 

Igen szépen kérem Pali bácsit tegye meg még egyszer e szivességet, 
s küldje el a kért összeget, annál is inkább, miután mindaddig mig Pali 
bácsi pénzt nem küld kénytelen leszek kenyéren élősködni, miután a cassá-
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ból sem lehet előlegezni. Ha ezt meg kapom legyen meggyőződve Pali bácsi, 
sok idő fog eltelni mig ismét talán pénzt kérnék. Ugyanis ha egyszer Deb-
reczenbe megyünk meg lesz a havi fixum 30 forintom melyet pontosan 
fogunk minden hó 1 én és 16 án két részletben kikapni; továbbá sokkal 
kevesebből lehet ki jönni Debreczenben mint Váradon. Miután tehát keve-
sebb kiadás mellett nagyobb bevétel lesz elhiheti Pali bácsi hogy többet 
nem fogok pénz kérésemmel alkalmatlankodni. Kérem még egyszer Pali 
bácsit hallgassa meg kérésemet, annál is inkább mint hogy e hó vége már 
nem messze van s akkor Pali bácsi levonhatja az előre adott pénzt a kamat-
tokból. Igen szépen kérem ha lehetséges küldje válaszát Pali bácsi levelem 
vétele után, mert mind addig mig pénzt nem kapok, azon csekély pénzecs-
kéből melyet szerepezéssel keresek kenyér- és gyümölcsön kivül alig telik 
egyébre. Szerető ötcse: Zoltán. 

Hogyan van édes anyám? Neki is irnék, de tudom, hogy most még 
nagyon haragszik; tehát csak később! 

10. Nagy Várad, 4/9 867. Édes Pali bácsi! Miután irántami jó akaratá-
ról meg vagyok győzödve, nem tudom miként magyarázzam Pali bácsi 
azon feleletét, miszerint ha pénz kell irjak Pista bácsinak ő kezelője pén-
zemnek. Én irtam neki, bár ezt tenni nehezemre esett mert meg voltam 
győzödve hogy kellemetlenül érintetik levelem által. Válaszából úgy lát-
szik igazam volt. S ime ő azt válaszolja, hogy ő egy krajczárt sem látott 
s Pestre utasít, miután azt mondja hogy vagy mama vagy Pali bácsi küld-
hetik el pénzemet mert nála, nincs egy krajczár sem. Én tehát még egyszer 
s utoljára fordulok azon kérelemmel Pestre hogy az, ki pénzemet elküld-
heti küldje el, mert ha ez meg nem törénik én nem csak mostanra hanem 
igen hosszú időre a nyomorba taszittatom, miután kénytelen leendnék téli 
fizetésemből fizetni a nyári adóságokat, s igy a vége ismét csak deficit lenne. 

Kérem az Istenre tehát, ki pénzemmel rendelkezik, szánjon meg és 
küldje el, már is tökeletesen lerongyosodtam, s eladósodtam, kamataimból 
pedig tökéletesen helyre állithatnám ügyeimet. Váradi adóságom 40 frt, 
tehát ha ennyit küldenek is a legmélyebb hálára köteleztetem. Kérem tehát 
Pali bácsit legyen szíves a dolog végére járni, hogy pénzem még september 
14 ig Váradon legyen, mert különben csak félig lesz segitve rajtam. Most 
miután tudom hogy a pénz Pesten van, s gyámom azt irta, hogy elküldhe-
tik, reméllem utolsó kérelmem nem fog semmi ellenvetéssel találkozni, 
reméllve, hogy Pali bácsi mindent elkövet hogy állapotomon javítva legyen 
maradok szerető öccse Zoltán. 

Ha nincs akadály a pénzt kérném legközelebb elküldeni, hogy igy a 
korcsmai adoságot kifizetvén ne kénytelenittessem utolsó napokon is kop-
lalni. Zoltán. 

11. Nagy Várad Sept. 16án 867. Édes Pali bácsi! Meg lévén győződve 
Pali bácsinak irántami jó akaratáról, sehogy sem vagyok képes felfogni 
a hosszas hallgatást. Már újolag két levelet küldék el Csengery úr meg-
jövetele után, s mindeddig még egyre sem jött válasz, noha meg irtam leve-
lemben, hogy Pali bácsi válaszától függ állapotom jobb vagy rosszabbra 
fordulása. De hogy mindent újra elmondjak kezdjük el elölröl: 

A kamat kivevés idejekor irtam Pali bácsinak, pénzem el küldetése 
végett. Pali bácsi azt feleli, hogy ez ügyben Pista bácsihoz forduljak, pén-
zemet ő kezelvén. Én azonban halasztottam a dolgot, nem akarva, Pista 



bácsit kellemetlenül érinteni Levelemmel, végre a szükség arra kényszeri-
tett, hogy irjak. Én tehát a kamat kivevés ideje után 2 hóval küldöttem is 
egy levelet, melyre a leghidegebb levélben azon választ nyerem, hogy pén-

zem ügyében forduljak Pali bácsihoz, s onnan kérjem a segélyt mert Pista 
bácsi azt írá hogy pénzemből egy krajczárt sem látott; s penzemnek Pes-
ten kell lenni. Meg nem foghatom, hogy mint történt az mégis, hogy 
daczára annak, hogy minden levelemben irtam mennyire szükségem van 
pénzemre, azon 10 fron kivül melyet Pali bácsi saját Pénzéből küldött egy 
fillért sem kaptam. Most tehát újra és utoljára esedezem ahoz kinél pén-
zem van küldje el, mert a késedelmezés azt is okozhatja hogy pár nap 
mulva bezáratnak. Tartozom pedig a következőkkel: Lakás 7 frt. Koszt 
30 frt. mosóné 2 frt apró adoságok 2 frt. így 41 frttal tartozom, s miután 
nem birok fizetni előre lefoglalták a jutalom játékból eső részemet. Jó for-
mán alig kerestünk egész nyáron valamicske összeget egyszerre, ebből vár-
tam, egy kis segélyt hogy ruháimat kijavíthassam, s csizmát feleltethes-
sem, s ime erre is hivatalos pecsétet tevének: igy most egy fillér nélkül 
maradtam, félve a lemesztelenedéstől, és az éhségtől. Így is két hét óta. 
becsületemre mondom 24 óra alatt soha egyebet nem ettem mint levest és 
egy kis főzeléket délben, s ezt is csak úgy adja a korcsmáros, mert Pestről 
remélt pénzemmel biztattam. De már ennek is vége holnap után megyünk 
s előre remegek a hitelezők dühös nyelvétől, kik bizonyosan kikiserik az 
ily esetben a vasuthoz az embert. Így tehát kénytelen leszek a legnagyobb 
szégyent kiállni s mind ez azért mert pénzem nem tudom mi okból Pesten 
vissza tartják. Tehát ha már Váradon megtagadtatott a segély kérem szé-
pen ha legalább 19—20 -ig pénzem Debreczenben lenne, hogy innen elégít-
hetném ki a hitelezőket mert ellenkező esetben a perköltségek nagyítván 
az adóságot, tudja isten mikor szabadulnék meg e mélységből. Kérésem 
megujitva maradok szerető öccse Petőfi Zoltán. 

Pénzem elhozatala végett magam akartam felmenni Pestre, de miután 
a jutalom játék le foglaltatott kénytelen vagyok sorsom e levélre bízni. 

Levelem kérem ezután ismét igy czímezni P Z. nak, Debreczenben 
a szinházná. 

Gsütörtökön már Debreczenben leszünk ismét. ! 

Csengery Imre két levele Petőfi Zoltánról. 
12. Nagyvárad, augustus' 30 ka, 1867. Kedves Barátom! Azt hittem, 

hogy procul negotiis, kipihenhetem magamat Váradon. De biz abból semmi 
se lett. Folytonos gyülési és küldöttségi dolgokkal úgy el voltam foglalva, 
hogy saját teendőim után igazában csak tegnap óta láthatok. 

A levelet Petőfi Zoltánnak néhány nap előtt átadtam a szinháznál. 
A fiú meglepetve látszott, midőn társai közől kihivattam, s előttem állott; 

de engem is meglepett az ő tekintete. Arcza soványabb, halovány színű, 
ruházata meglehetősen vedlett állapotra mutató. Akkor délutánra aztán 
magamhoz rendeltem őt. El is jött. Rosz kinézésének okául leginkább némi 
lázas baját hozta fel, melly csak három nappal előbb hagyta el- De meg, 
úgymond, a rosz koszt is hagy nyomokat maga után. Ma is 20 krajczáros 
ebédet evett. Osztalék kevés jutván, a legolcsóbb helyeket keresi fel ebédlés 
végett; ebédlés végett, mert a reggelizést és vacsorát egy idő óta nem 
ismeri. Adóssága mintegy 28 új forintra megy, szállás' és koszt' fejében. 

Napkelet 16 
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Ruházata a téli meleg, és már eléggé rongyos öltönyből áll. Csizmája egé-
szen rosz, s e miatt leginkább panaszkodott. 

Szinész-társainál tudakozódtam utána. De ezek igen tartózkodók, mi-
után engem, és a czélt, melly miatt kérdezősködöm, nem ismerik. Mások, 
a kikkel én össze jövök, mit se tudnak róla. Házi gazdáját, egy becsületes 
kálvinista fésűsmestert a Pecze-utczán, már kerestem; azonban tőle se 
lehetett valamit kitudnom, mert nem kaptam honn. A minek nyomára jöhe-
tek, azt majd pótlólag megirom. 

Annyi látszik a fiún, hogy nem legjobban van állapota, és hogy ruhára 
s kivált csizmára csakugyan szüksége van. Ha tehát e részben segélni 
akarja őt, sietve tegyen ön valamit, miután a jövő hó' közepén Váradról 
eltávozik a társaság. 

Hozzá tartozói közt, kikről vele hosszasan beszéltem, ön iránt nyilvá-
nitott legtöbb bizodalmat, mert, úgymond, önben lát legtöbb jó akaratot., 

Ennyi az, a mit a. legnagyobb tárgyilagossággal a fiúról irhatok ez 
úttal. 

De még egyet. 
Mindig mondtam én, hogy az a sok bók és nyájaskodás Csernátoni és 

Gyulai közt nem ok nélkül való. A józsef-városi követség rejlett az alatt. 
Látszik, hogy ön csakugyan jó kortes is volt, s meg birta választatni Cser-
nátonit. Ki tudja aztán, hogy viszont Csernátoni hol fogja önt hasonló 
kitüntetésbe juttatni. Üres kerület akad elég. Én csak lesem már az ered-
ményt. Addig pedig gratulálok a József-városnak választása fölött. „Omne 
trinum perfectum." Harmadszor csakugyan rá jött emberére a József-város 
is. Itt még az a hír is kering, hogy az „ágyúzást" a „Napló" szerkesztőségi 
személyzete eszközölte, a lő-por' árát pedig hozzá a város erdőből egy „nő" 
adta, a kit személyem iránti tekintetből előttem nem neveznek, de a kit 
mondják, ön is jól ismer és tisztel. 

A „gyerekeket" köszöntse ön nevemben. A Sándor-utczabeli „gyere-
keket" értem. 

Szívességébe ajánlom magamat, és vagyok igaz barátja Csengery Imre.. 
(Az egész Csernátonira vonatkozó rész tréfás kötődés.) 
13. Nagyvárad, september' 22 ke, 1867. Kedves Barátom! Folyó hó' 8 án 

irt, de — a postabélyeg szerint — csak 11 én feladott levele 13 án kézbesitte-
tett, épen az, alatt, mig én néhány napot falun töltöttem barátaimnál. 16 án 
este érkezvén haza kaptam meg tehát mind a levelet, mind az abba zárt 
pénzt. 

Szerencse, hogy igy történt. A szinész-társaság, mellyhez Zoltán sze-
gődve van, már 18 án visszaindult Debreczenbe. Épen az utolsó napon 
végeztem tehát Zoltánnal, de még ekkor kellőleg végezhettem, a végzendőket. 

Nem akarom önt eljárásom' és tapasztalásom' részleteinek elsorolásá-
val untatni. Szóval, a miként 7—8. nap előadhatni remélem, kevésbé lesz 
az terhünkre. Elég az hozzá, hogy mind azokat, kiknek Zoltán adós volt, 
ő vele együtt feljárván, a következő fizetéseket teljesítettem: ú. m.: 

1. Németi Ambrusnak koszt' árában fizettem . . . . 26 frt 96 krt, 
2. Csontos Mihálynak, szállásbérül . 6. „ 10. „ 
3. Németi Ambrus' pinczérének 3. „ — „ 
4. A mosónénak, Csontos Mihály által 1. „ — „ 
5. Reggeli és gyümölcs árául 1. „ 74. „ 

Összesen tehát 38. „ 80. „ 
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És igy a leküldött 50. forintból, az adóisiságok' leszállitása után, 

11. forint és 20. krajczár maradván fenn: ebből, 9. forinton, vettem Zoltán' 
számára egy pár új csizmát, mint a mellyre legnagyobb szüksége volt; a 
hátra levő 2. fntot és 20. krt pedig, mellyen már semmit se szerezhettem, 
kész pénzül annál inkább átadtam neki, mert az útra egy ebéd' árával se 
rendelkezhetett, s mert a nagy haragot és zajt, mellyet az egész öszvegnek 
kézbe nem kaphatása miatt ütött, legalább ennyivel akartam lecsillapitani. 

Zoltán tehát az egész 50. forintról adott ki egy nyugtatványt, és én azt 
ide mellékelve ezennel küldöm. 

Megszánja ember e nagyon megvedlett, és elcsenevészett fiút, midőn 
meglátja. De a szánalom közé más érzelem is vegyül, mihelyt csak kevés 
korig is hallja őt az ember beszélni. No de majd szóval a többit. 

Én körülbelől 28 án szándékozom Pestre indulni, a hová a dob-szó hív 
ismét bennünket. Addig azonban még egyszer leszek bátor irni. A viszont-
látásig tehát! barátja Csengery Imre. 

Kriza János négy levele. 
14. Tisztelt Barátom! Ott vagyunk immár elvégre, hogy sine me liber 

ibis in urbem. — Steintől mai napon 40 darab Vadrózsa indult el postán 
Gaibel könyvárus számára — ezt azért irom. hogy a' Koszoruba lehet mái-
hirdetni, hogy kapható és melyik könyvárusnál, hogy a' kinek tetszik a' 
Vidékről az Akademia gyűlésébe béjöttek is vehessenek. E' mellett küldöm 
Stein utján talán egy külön csomagban Gyulai Ur számára az eddig kül-
dözött példány elejét és utóját a boritékkal — egy külön példányt szintén 
— (egy közelebbi szállitmányban leszek szerencsés' egy diszpéldányt küld-
hetni még kedves neje számára—) küldök egyszersm. Arany János-
nak a' Magyar Akadémia számára—Jókai Mórnak, a „Hon" szerkesz-
tőjének, Hunfalvi Pálnak egyegy példányt, sziveskedjék azokat valami 
uton módon kezökhöz juttatni. E' levelemet alkalmasint pénteken kapja — 
akkor meg kellett érkezni a' példányoknak Gaibeihez, tehát nála mindjárt 
(megkaphatni, ha addig el nem küldi Gyulai Urhoz. Csak kevés példány 
levén még békötve, többet nem küldhettem még az iróknak, kiknek szán-
dékom küldeni, mint Kemény Zsigónak, Csengerinek, Toldynak, Wass 
Józsefnek, Budenz Józsefnek, Salamon Ferencznek, holnapután induland 
azok számára is Gaibeihez, ugyan legyen szives kezükbe juttatni. Eléggé 
alkalmatlankodom ugyan most is, de már ugy is megszokhatta tőlem, szi-
veskedjék még ezeket a legnagyobbakat is megtenni. Még mellékelek a töb-
bihez Erdélyi János, Csaplár Benedek, Bocsor István pápai tanár barátim 
számokra is, valami uton legyen szives kezökbe juttatni. — (S ha még vala-
kinek küldleni találnék Pesten.) 

Jó nagy darab könyv kerekedett a 10 havi dolgozatokból. 2 fr 50 kra 
tevők az árát, többre nem mertük, kevesebbre pedig nem lehetett. Már 
Tisztelt Barátomékra bizom, tegyenek vele legjobb belátások szerint. Egy 
kis Ismertetés nem fog ártani. Elismerem gyarlóságimat, hanem egy hiva-
talai s élet és kenyérgondjai által szaggatott embertől több nem telhetett 
ki. — Ha egy kicsit majd tavasz felé szabadulok fejemre csoportosult 
bajaimtól, a' „Koszoruba" is szándékom írogatni valamit. — — 

Egy népmesét, bár lehetnek még variánsai, ide tevék — használják 
a hová tetszik, ha a' „Részvét könyvéből" elkésett volna. Ha egy kis érte-
sítést kaphatok egyről másról, a miket irtam volt, még egy népmesét tán 

16' 
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érkezni fognék kidolgozni. Hanem jól tudom, hogy most halmozva lessz 
Gyulai Ur mindenféle foglalkozásokkal. 

Az Élőbeszédben szent kötelességem volt hálaérzéssel emlékezni Tisz-
telt Barátom meghálálhatlan részvétéről is — elnézéssel fog lenni ebben 
is egy 's más járatlanságom iránt. — Mindenesetre Gyulai Urnak kell 
köszönnöm, hogy ekkorra is készen van a' munka. Talán nem éppen egé-
szen rosszul ütött ki. Itt Kolosvárt remélem hogy lesz kelendősége. Talán 
Magyarországon is, ha kezük ügyébe lessz a' munka megkaphatása. Uta-
sitsák a' közönséget a mennyiben lehet. — Itt a Muzeumegylet rendkivüli 
gyülésére nagyon készülnek a' pártok — az öreg készül odabeszélni ellen-
feleinek — nehogy elvégre is sprengolják az ugyis gyenge egyletet. 

Még egyszer köszönve eddigi szivességeit — és kérve a továbbiakat 
— 's tisztelve nőmmel együtt kedveseit, vagyok állandóul Tisztelt Barátom-
nak lekötelezett szolgája, barátja Kolozsvár jan. 13. 1863. Kriza János. 

U. I. Borsszem Jankó az udvarhelyszéki nyelvjárás szerint van — a 
fűszer feleslegit tetszése szerint mérsékelje Tisztelt Barátom, ha használni 
kivánják — könnyü lessz annyit hagyni meg, a mennyi elégségesnek lát-
szik. Én benne lévén a sok fűszerben, nem tudtam eltalálni az illetékes ízit. 

15. Tisztelt Barátom! Engedelmet, hogy oly későn küldhetem, a mit 
annyira szerettem volna mindjárt kezdetben elküldeni — a" kedvesének 
szánt díszpéldányt, csekélyszerű jele a' tiszteilletnek, melylyel Tisztelt Bará-
tom családja iránt viseltetem. 

Ugy hiszem, a' többeknek szánt példányok eddig kézbe jutottak — nem 
is tudtam egyhirtelenibe kiknek küldjek — az effélékben nagyon járatlan 
vagyok; de néhányat mégis mulhatlanul szükségesnek láttam. A Szegedre 
Csapiárnak, Pápára Bocsornak szánt példányokat kérem magánál tartani 
— ne nyugtalankodjék elküldésekkel, mert irtam az illetőknek, hogy keres-
sék vagy kerestessék fel Önnél. — Az Országban látom van ismertetve 
talán Sándor József által, a ki Jakab Elekkel van összeköttetésben. Igen 
is magasztalja, mert én kisebbnek érzem magamat mindenképpen egy 
Erdélyi Jánosnál, ha más formában jártam is el a szerkesztésben. Jelenleg 
ő is ugy járna el. Aztán biz az az összegyűjtés inkább a' közelebbi években 
történt, mert egész 1849-ig alig volt néhány ívre való gyűjtelékem, a leg-
közelebbi 3 év alatt gyüjtöttem nagy részét, mióta Háromszéket és Udvar-
helyszéket az én rheumaticus rögzött bajaim miatt a fürdői végett bé 
kellett barangolnom. Furcsa, hogy a mit litterariai tekintetben működhet-
tem, mind azt beteges koromban tettem nagyrészint: mert egésséges korom-
ban igen el voltam halmozva a hivatal 's élet gondjaival. — A Táj szótárra 
nézve megjegyezni kivánom, hogy gyűjtéseim egyrészét azért nem közöl-
tem ott, mert azokat vagy az Akadémia Tájszótárában, vagy már a' szó-
tárakban megtaláltam; inkább hol az értelmezés helytelen volt, vagy hang-
ejtés kedviért vettem fel már eddigelé közlött szókat is. Bodoru például 
még a Czuczorék Nagy Szótárában is helytelenül jő elé az Akademia Táj-
szótára után; én ezt 's még egynéhány ilyent faluról falura üldöztem, mig 
igaz értelmét kitalálhattuk: mert némely szó még csak egykét faluban él. 
— Az Értekezést vagy elmefuttatást hátul csak decemberben vázolám, hogy 
legyen valami tudományos féle is a gyüjteményben a' szótárral együtt, 
a' mi a Titánként küzdő Finálinak szerencsés volt tetszését megnyerni. — 

A „Koszorúkat" nim tudom eléggé megköszönni, a mennyiben lehet 
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eggy kis óságot közlendek, ha ujat nem adhatnék is egyhamar sok bajaim 
miatt, pedig „a jó gazda, az irások szerint, eléhoz az ő tárházából ót és 
ujat." — Itt mindenfelé dicsérni hallom a Koszorut — még az öreg Brassai 
is elégültségét jelenté tegnapelőtt a' Barátom Beszélyével. Nem tudom, 
van-é sok Előfizetőjök Kolosvárról, de Olvasójok igen sok van, mert kézről 
kézre jár a Koszoru — ugy látszik, nagy ideje volt már egy ily folyóirat 
megjelenésének. — Az öreg Brassaira nézve talán lesz található valamely 
kiegyenlitési terv, mely szerint tisztességgel megmaradhat állomásán. 
Ellenfelei is kezdik most fontolgatni, kit tehetnek majd helyébe, ha 
lelépik. — 

Gróf Mikó ő excja talán már a jövő héten ott lesz Pesten — a gazda-
sági egyletnek küldöttségét mint elnök vezeti fel Bécsbe. Ha találkozni fog 
ő nmlgával, sziveskedjék megmondani, mennyire hálára vagyok kötelezve 
ő nmlga iránt, hogy előlegezte a nyomtatási költséget Steinnak; jó lessz 
ejteni vagy egy szót arról is, hogy van valami jelentősége e' vállalatnak, 
a mi megérdemelte a pártolást, 's hogy a' jövendő kötet miielőbbi megjele-
nése is kívánatos. M e g l e t , hogy további pártolását is megnyerhetjük. — 

Örvendek, ha Betlen Anna tetszik: itt hallottam valamit az aristocra-
tiától, hogy még is nem szép dolog azoknál a székelyeknél, hogy a főuri 
neveket oly kiméletlenül használják fel az ő nótáikban. Sebaj, bár leg-
alább 30-ban is használnák fel. Lépést tettem Csikban is a papok közt, ha 
valamit felverhetnénk a fenyvesek homályából. — A' nyáron bémenyek 
a homoródi vagy oláh falvi fürdőbe, 's akkor még több összekötetéseket esz-
közlök czélunkra, ha isten is segit. 

Orbán Balás, és Halmágyi bejárták a mult nyáron a' székely földet 
's az oláhországi széleket — 's a régi várakat 's azokhoz tapadt mondákat 
akarják kiadni a népnek elbeszéllései után. Ez már értékesebb munka lessz 
mint volt a Kővárié. — Népmesét is akar Orbán Balás kiadni majd egy év 
mulva — azt monda, van Lengyelfalván egy öreg embere, a ki sok histo-
riai regét is tud, akár százat is — és ő mind leirja — utasitottam őt, miként 
járjon el a leirásban. Igéré azt is, hogy afféle várakról való mondát köz-
lend a' „Koszorú"-ban, mire nagyon kértem 

Az ék-ek felrakásában legnagyobb gondosságom mellett is estek itt-
ott hibák: mert a' pont (az é pontja) igen egyformáju az aeutus accentus 
jegyével, 's nem lehetett mindenütt megkülönböztetnem; de nem sok helyt 
van még is e felcserélés. Továbbá a népmeséknél, a szólásmódoknál min-
denütt nem lehetett alkalmazni a hangattractio 's közép é jegyét is. Nem 
lévén elég számmal a nyomdában. De nem folytatom tovább. „Tudod uram 
az én gyarlóságimat, 's ha igazat véssz, kicsoda élhet jó voltoddal." — De 
beléesem ismét a kenetbe — végzem hát szavaimat. Tisztelem az enyimek-
kel együtt kedveseit — Lenkacskánk tudakozza mikor jő ide Anka? — Tisz-
telem Aranyat 's vagyok állandó tisztelettel Tisztelt barátom igaz tisztelő 
barátja Kolosvár jan. 24. 1863. Kriza. 

(Brassai Sámuel az Erdélyi Múzeumegylet igazgatója volt. Egyszer 
csak kapta magát s lemondott állásáról. Ezért vált szükségessé valami 
megoldás keresése. — Betlen Anna: székely népballada. — B. Orbán Balázs, 
Halmágyi Sándor, Kővári László: erdélyi írók. — Anka: Gyulai Pál leá-
nyának, Arankának becéző neve.) 

16. Tisztelt Barátom, A' mint egy székely földi barátom közléséből 
kezemhez jöve e ballada, sietek azt Tisztelt Barátommal közleni, mert ha 
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jól emlékezem, erről nekem egykor szólott volt hogy valakitől az első (soro-
kat hallotta, 's kiváncsi volt a többit is megkaphatni. Örvendek, ha az talál 
lenni. Ha ugy látja a' Koszoruban is talán közölhető lesz. Én éppen indulok 
bé a' székely földre, leginkább egésségi tekintetből — a' korondi fürdőn 
leszek néhány hétig 's a környékben is megfordulok — gondom lesz arra, 
hogy valami effélének nyomára akadjak, hogy tettleg czáfolgathassuk a' 
román nagyravágyást. — Egyébiránt ez az itt közlött ballada mint mon-
dák egy régi kéziratból van leirva. Meglehet hogy ennek is fognak lenni 
variansai. — Midőn Önnek és kedves családjának egésséget kivánnék, mara-
dok Önnek őszinte tisztelője Kolosvár, jun. 17. 1864. Kriza János. 

(Mellékelve a Szilágyi és Hajmásiról szóló ballada. Az oláh nagyra-
vágyás a híres Vadrózsapörre vonatkozik. Grozescu Julián a Fővárosi 
Lapok 1864. ;114. sz.-ban megtámadta Krizát, hogy az általa közlött székely 
népballadák egy része oláh eredeti után készült hamisítvány.) 

17. Tisztelt Barátom! Egynéhány sorban nem tehetém hogy ne busit-
sam Tisztelt Barátomat, ne sajnálja ez ide mellékelt Variansát a hirtes 
„Barcsai" czimű balladának — mely a Vadrózsákban is előfordul, — meg-
tekinteni, 's ha kedve jő hozzá, valamely illetékes helyen, talán a jövő 
évben kiadni szándékolt criticai folyóiratban összehasonlító czikkecskét 
irni a két balladának misége fölött, mert ugy tetszik a vége nagyon is 
mássá teszi a mostanit az előbbenitől. E váriáns talán összevágóbb 's vala-
mivel kerekebb mint a régebben ismert. Meglehet hogy még egy harmadik 
variáns is merülend fel, mely kielégitőbb lesz mind kettőnél. Az Ön éle-
sebben boncoló esze ki fogja mindeniknek aránylagos előnyeit deríteni. 
Alája irtam a felfedezője nevét, a ki az én régi barátom id. Gálfi Sándor 
(megkülönböztesse ifj. Gálfi Sándortól, gr. Teleki Domokos titkárától, a ki 
szintén irt néhány verset) — 's ha közölni találtja mint mondám oly czélból, 
hogy egyszersmind összehasonlitsa a régebbi balladával, kérem Tisztelt 
Barátomat ugy közölni mint aláirtam, megemlitve azt is, hogy a' „Vad-
rózsák" II-ik kötetébe van átadva. A szerkesztés mind foly — de az idők 
nagyon gonoszok, perzselő szárazsággal járnak, az ily gyenge termények-
nek, mint a vadrózsák, nem kedveznek. De tán képes leszek egy év mulva 
sajtó alá adni, addig folytatom a kéz alatti gyüjtést és gyüjtetést. — Sokak-
kal vagyok folytonos levelezésben és közlekedésben, különösen Csik-gyer-
gyóiakkal is, de azok a kath. papok egy furcsa gondolatot vettek fejökbe, 
azért boszankodnak tudnillik, hogy a Vadrózsák első kötetét sem lehetett 
volna az ő részvétök nélkül kiadni, mert igy az Udvarhelyszékből és 
Háromszékből közlett sok székely sajátság rovására esett Csik-Gyergyó-
nak, holott azoknak legnagyobb része ott is föltalálható. — Most már nem 
lehet oly sokat összeszerezni ezen székekből. Oly feltevés, a mire biz én 
álmomban sem gondoltam volna, mig Imecs Jákótól még nyomtatva is nem 
láttam vádképen felhozatni ellenem. — Most Becze Antal ügyvédsegéd 
közlött egy néprege féle „Sárig kigyót", a miről irhatott Szabó Károly 
barátunk Önnek is. Ez modernizálva volt nekem megküldve a' Vadrózsák 
Il-ik kötete számára, de felküldtem a Zilahy „Aurora-Albumába" nemrég 
az ő kértére, 's ugyanez okból nem küldtem fel külön is Önnek, mivel Zilahy 
azt jelentette volt, hogy Zsebkönyve már-már meg fog jelenni, — de a' 
mely késvén, ime küldöm Barátom Uramnak is. Én irtam Beczének, hogy 
ne modernizáljon, alakitson át semmit, a mit föl talál fedezni. Igy küldött 
nekem még vagy két ballada formát, de plané egészen ugy van irva, mint 
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ha valaki csak az idén irta volna Arany Jánosnak balladai vers formájá-
ban. Egymást érik az irodalmi szók benne, mint a' „Sárig kigyó"-ban is 
nő, szünetlen, azzal, sat. nincsenek meg a székely nyelvben, aztán a tárgy-
nak, mesének ellapitása. 

Nem mulaszthatom el erősen köszönni azt a' részvétet, melyet a Nyelv-
tudományi Osztály tanusitott csekélységem irányában a „Vadrózsák" 
hatvan-hatvan példányai megvételének határozása által — 's aztán, a' mi 
minden várakozásimat feljül haladta, gyarló értekezésemnek a Samuel 
dijjali honorálása által is. Bár voltaképen is megköszönhetném ez érdemem 
feletti kitüntetélst, 's a II-ik kötetet minél előbb átadhatnám a' közönség-
nek; azonban ebbe gátolt eddig is körülményeim szűkös volta, az a „rex 
angusta domi et curva supellex", melynél fogva a' mi keveset békaphattam 
a' „Vadrózsák" eladásából, nem fizethetvén a' nyomdásznak a' napi szük-
ségek miatt, még most is nyomja vállamat néhány száz forint adósság 
terhe, 's az a' Stein nagy kő a' szivemen. De ha aláirást kelletik is nyit-
nom, egy év mulva sajtó alá adom a már nagyrészben egybeszerkesztett 
könyvet — az Akademiánál talán bizonyos az a 360 forint, még legalább 
annyit ha bé kaphatok az aláirásból vagy előfizetésből, neki indulhatok a 
kinyomtatás veszélyének. Mindenesetre valamely más könyvárusnak adom 
át bizományába, mert Stein az egész két magyar hazában alig adott el 250 
darabot, én magam valami 80 darbot, a' többi eladatlan fekszik a magazi-
numban, azokon kivül, a miket elajándékoztam. — 

Bocsánatot kérve futólagos panaszimért, a midőn magamat továbbra 
is szives kegyeibe ajánlanám, maradtam szives tisztelettel kedveseinek 
nőmmel való tisztelése mellett Tisztelt Barátomnak őszinte tisztelője, 
barátja Kolosvárt aug. 11. 1866. Kriza János. 

Erdélyi János levele. 
18. Édes Barátom, El ne mulaszsza Kd. a még hátra levő bölcsészeti 

cikkből nekem a javítást megküldeni; valamit törölnöm kell belőle, mi bot-
rány nélkül benne nem maradhat. 

A nagy világ ujdonságai között egy irodalmit én is tudok. A feze régi 
szó értelmezését nekem a nyelvtörténet is igazolja. A könyvtárt rendezvén 
rá akadtam Szent Pál levelei fordítására Komjáti Benedek által 1533-ból. 
Kiváncsian fordíték a helyre, melynek parallelája szerint van, mint én ité-
lem, fogalmazva a halotti beszéd ama nehéz passusa, és ott ily formán 
lelém: halál a bünnek ffyzetw (fizető) solgya. Ez több mint tudomány; ez 
szerencse annak igazolására, hogy a nyelvhasonlításnak is megvannak a 
maga gyöngéi és literaturában lehet valamit adni az inductióra is, noha 
mindennél nagyobb az értelmezés, az értelem érve. 

Sajnálattal olvasom, hogy a Kisfaludy Társaság havi ülésein ember 
sincs, olvasni való sincs. Ez csakugyan testimonium paupertatis. Ezt nem 
gondoltam volna. Különben igen jó alkalmam lehete valami olvasni valót 
adnom, mert nem rég jött haza egy szépészeti dolgozatom Pestről a „Poli-
tikai Hetilap" szerkesztőjétől, kihez, nem tudván, hogy lapja megszünik, 
junius végén küldöttem volt mintegy 16 lapnyi dolgozatot, mely folytatá-
sát várandá. A tárgy, melyről irok, ugyanaz, mellet Kd. szellőztetett 
Kazinczy G. és Toldy ellen a Szépirod. Figyelőben. Én azonban tovább 
megyek, ha megyek; azaz annyit akarnék bebizonyítani, hogy a költészet 
népségeit jobban teljesiti a népi iskola mint az ugynevezhető classikai 
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vagy nem népi; ebbe értve Berzsenyit ós Vörösmartyt is. Ez nekem már 
régi gondolatom. Céloztam is reá, husz év előtt már, de kimondani nem 
láttam tanácsosnak, noha érintettjeim egykor, birálván mind a kettőt. 

Ha a Szemle fenakad: mondja meg Kd. hol fogjak én irni annyit a 
mennyit oly biztos kilátással, hogy évenként egy két száz ftot, a mire okvet-
lenül szükségem van fizetésem mellett, kaphassak utána? Ez nekem any-
nyira lényeges, hogy nem számitani reá — adósság, infrascriptus helyzet, 
vagy összeköttetéseim feltartása végett postapénzre sem jut költség. 

Nagyon kérem Kdet, tudassa Aranynyal mint titoknokkal, hogy 
nekem a múlt évből a Sárospataki Füzetek szerkesztése, továbbá a Bpesti 
Szemlében kijött Franciairodalom minden irodalmi dolgozatom; az idén 
„A bölcsészet Magyarországon" ugyancsak a Szemlében. Teljes tisztelettel 
Sárospatak, aug. 2. 1866. Erdélyi János. 

(A feze a Halotti Beszédnek egy sokat vitatott szava.) 

Lévay József három levele. 
19. Kedves barátom! Vártam, mindig vártam, hogy megkönyörül raj-

tam Apolló s mai napig vagy holnapig tudok valamit összetákolni, hacsak 
egy nyúlfarknyit is, a te baráti kérelmedre. Bocsáss meg. Látom, lehetet-
len. Betölt rajtam a múzsák bosszúja, melyről verseim II-ik kötetében a 
végső dal szól. Meg van oszolva, tépve, fásulva, vénülve lelkem, kedélyem. 
A föld porában fetrengek, nem a kék magasban repülök... Üss, ösztökélj, 
szurkálj gyakrabban. Talán a ti unszolástok mégis ki fog csalni belőlem 
egy-egy hangot. Rajta leszek, hogy a legelső a te részedre szóljon. 

Szász Károlytól ma kaptam kisebb költeményeinek I. és II. kötetét. 
Igen izletes kiállítás, hasonló az enyémhez. Ha időt ós nyugalmat vehetek, 
elolvasom s talán papírra vetem észrevételeimet. Nincs köztünk versiró, 
akit oly könnyen és oly gyakorízben serkentett volna dalra a külső 
alkalom. 

Nem találkoztunk sem levélben, sem személyesen, mióta Arany sírba 
szállott. Őszintén megkönnyeztem őt egyedüliségemben. Nemcsak láng-
elméjét bámultam, de felette igen szerettem benne az embert, a barátot. 
Oly távol éltem tőle, hogy én gyöngéit nem, csak fényes tulajdonságait 
ismerhetem. Úgy vonzódtam hozzá, mintha testvérem lett volna. 

Laczival azóta néhány levelet váltottam, főképen Jánosnak Tompá-
val folytatott levelezése ügyében. El is küldtem neki Tompához írott 103 
darab levelet. Rendkivül érdekesek. 

Igen bizony, még a te kedves Margitod eljegyzésére is csakúgy 
magamban sohajtottam áldást, a mint a hirlapokban olvastam. Most élő, 
vagy is írott szóval kivánok ahhoz üdvöt, szerencsét. Nem a Markos Gyuri 
fia-e a vőlegény, Ung megyéből? 

Bocsáss meg, édes jó barátom, hogy mást beszél Bodóné, mikor a bor 
árát kérik! Ime firkálok neked két-három lapot, lapos prózát s nem verset. 
Hid del, ha isten siegit, bizony isten neked segit! Ölel Miskolcz, 14/XII 82 
szerető barátod Lévay J. 

(Gyulai Margit kérdezett vőlegénye Markos György kassai reálisk. 
tanár.) 

20. Kedves barátom! Nehány napig a diósgyőri erdőkben r e j t ő z k ö d -
vén, megpróbáltam verselgetni. Apróságokat firkáltam. Küldök neked azok-
ból egy párt. Még nehány itthon is maradt. 
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A Holló balladák közül, a mint homályosan emlékszem, valamelyik 

talán meg van irodalmunkban is: de hol és mikép, nem tudom. Igy, egy-
más mellé állítva a két „Gegenstück", bizonyosan nincs meg: hű szerelem, 
hűtlen szerelem. A mint könyvem mondja (Halle der Völker. — Wolf, Ham-
burg, 1857) a Három holló Ritson gyüjteményében közöltetett először: 
Ancient Songs. London, 1792. A Két holló pedig a Motherwel gyüjteményé-
ből való: Minstrelsy. Ancient and Modern. Glasgow, 1827. 

(A két említett angol ballada-fordítás [Két holló, Három holló] olvas-
ható Lévay József Ujabb Költeményeiben, 179—182. 1.) 

Vártunk benneteket: de hiában. Isten áldjon minden jóval! Miskolcz 
21/VIII 83. Szerető barátod Lévay J. 

21. Kedves barátom! Tettey Nándor akkép ajánlkozik Tompa versei-
nek kiadására, hogy most rögtön fizet 1500 frot 3 váltót ád 5—500 frról, 
melyekből az első f. é. Juliusban, a másik octoberben, a harmadik decem-
berben fizetendő. A kötvényben az van világosan kikötve, hogy ha a vál-
tók valamelyikét esedékessége napján pontosan be nem váltaná, a jog azon-
nal visszaszáll az örökösre s szabadon adható el bárki másnak, a nélkül 
hogy Tettey a már lefizetett összegeket vissza követelhetné. 

Ird meg postafordultával: megkössem-e a szerződést? s közöljem-e a 
feltételeket Ráthtal is mielőtt megkötném a szerződést? 

Szász B. Reviczky, Vajda verseit küldd le. Irok valamit rólok. Mis-
kolcz 25/II 84 hű barátod L. József. 

Szász Károly két levele. 
22. Kedves Palim! Pótolhatatlan Veszteséged első napjaiban csak a 

gyöngédség tartóztatott s épen nem a részvétlenség hogy neked irjak; mert 
nem akartam oly új sebedet az érintés által még jobban megvérzeni. Hidd 
el, én is, feleségem is őszinte barátsággal osztoztunk nagy fájdalmadban 
s igazán megsirattuk, siratjuk most is drága kedves Marid halálát. Oly 
váratlanúl jött a csapás, hogy alig hihettük el, első hirére, a borzasztó 
valót Azóta sem feledhetjük a kedves szép és jó asszony alakját, mely nem 
csak emlékünkben, hanem egészen szivünkben van; s rajtad és anyátlan 
maradt árva gyermekeiden sokat aggódunk, sokat tépelődünk. Adjon isten, 
— a természet ereje — vigasztalást neked nagy bánatodban. Nem kivánha-
tom hogy irj, pedig igen érdekelne tudnom, hogy lészsz gyermekeiddel, 
kiknek az anyai gondra még oly igen nagy szükségök volna. Dajkakéz, a 
legjobb is, nem pótolhatja az anyait Talán Júlia fogja őket magához 
venni? Miklós, kit megkértem, hogy rólatok tudósítson, azt hiszem meg 
fogja irni. 

A cholera nálunk is dühöng; s alig 6000-nyi népességünkből minden 
nap megkívánja 6—8—10 áldozatát! 

Isten veled édes Palim! Légy meggyőződve igaz barátságunk s rész-
vétünk felől. Vagyok Szabadszállás 1866 sept 20. hű barátod Szász Károly. 

(Gyulai Pálné Szendrei Mária 1866 szept 10-én halt meg 28 éves korá-
ban, cholerában.) 

23. Kedves Barátom! Itt küldöm a L. Józsi verseit. Igazán szép gyüj-
temény. Nagyon jól van három idő szakra osztva. Ez idő szakok az ő költői 
fejlődésében ép oly erősen gyökereznek mint a köz-állapotokban; kétszere-
sen jól vannak megállapitva. 
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Mind elolvastam. Sok van köztök a mi a legszebbek közé tartozik a 

mit magyarul irtak. Van sok, a mi szép, de hangban gondolatban egymásra 
hasonlit, jobb volna ha egyszer volna meg, de ha már kétszer, háromszor 
van meg s mindig csinosan, izléssel kivíve, nem tudnám melyiket dobjam 
el a másikért. Van, kevés, a minek tán jobb volna el is maradni. Ezeket a 
tartalomjegyzékben egyszerű plajbász vonással jelöltem meg (a mit t. i. 
én ilyennek tartok). 

Itt ott apró észrevételeim voltak, melyeket külön feljegyeztem s a jegy-
zéket idezárom; közöld vele; remélem jó neven veszi, a mit nem talál is 
figyelemre vagy épen követésre méltónak. Szeretettel biráltam ha helyte-
lenül is. 

Nem tudom, küldtél-e már nekem Szemlét! Ha nem, csak küldd laká-
somra, mivel én már olvastam N Miklóstól. Ha a Homér forditások díját 
ide megküldenéd, megköszönném, mert szükségem lesz rá. A novemberi 
füzetben pedig kérlek add ki a Dante utolsó közleményét mindenesetre, 
hogy ne maradjon a jövő évre. 

Én itt jól vagyok, heverve, pihenve dolgozgatok... Isten veled. Halas 
1880 IX/10 barátod Szász Károly. 

(L. Józsi = Lévay József. Összes Költeményeinek 1881-ben, két kötet-
ben megjelent gyüjteményéről van szó.) 

Tóth Ede levele. 
24. Eperjes Augusztus 8 án 1867. Igen tisztelt Gyulay Úr! Végre, annyi 

hónapok eltelte után felkereshetem levelemmel, hogy elraboljak részemre 
pár percet idejéből, mit talán fontosabb ügynek szentelende...! Hogy 
eddig nem tevém; kevés gondolkozás után eltalálja... Hja! a „napszámost" 
szűken dijazzák, annyival inkább, ha az, munkáját — akarata ellenére is — 
nem kielégitőleg végezi. — 

Vegye először is szíves köszönetemet, a csak most leróhatott tarto-
zásért! Hosszú, de Ön előtt érdektelen sorokban kellenék elmondanom, hogy 
mik akadályoztak eddig, s milly sors ellen kellett küzdenem, mig végre 
vissza üzettem ismét elhagyni akart pályámra; de nem teszem, mert jól-
lehet akaratom ellenére is, panasszá válnék a szó ajkamon, 's úgy állanék 
Ön előtt, mint egy síró gyermek, ki tanitója vesszőjétől megijedve, legelső 
ismerőjéhez futott jajgatva. — 

Mégis, mielőtt kérdést mernék tenni, műveim millyen-vóltáról, rövi-
den megismertetem magamat: Én nagyon kevés iskolákat végeztem, talán 
két évet számíthatok összesen, mely alatt több osztályokat repültem át; 
felületesen nyerve oktatást, csak a véletlenre vólt bízva a siker, s bár erős 
akaratom vólt helyre pótolni a veszteséget; midőn a sors, melylyel sokáig 
daczoltam közbe szólt újra, s engem mintegy kényszeritett két út között 
választani. — Nem vádolok senkit! Atyám helyes okokból kereskedőnek 
szánt; én fiúi engedelmességből azzá lettem, — évek teltek el, s engem 
emésztett a lelkűietemmel ellenkező foglalkozás — — tanúlni vágytam! s 
vágyamat elérendő elhagytam a teherként rám nehezűlő, prózai anyagi-
sággal foglalkozó pályát, s oda léptem, hová mindenkor vágytam: a tudo-
mányok kútforrásához. — Apa és fiú között meghasonlás történt, mi eleinte 
palástolva vólt; de váratlan balesetek csak hamar éreztetővé tették 
részemre, hogy a szépreményekkel kecsegtető kezdet, mihamar fájdalmas 
véget ér — — Úgy leve. — Választanom kellett; vagy vissza térni oda, hol 
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már lelkem nyugalmát vesztve, csak kínokat is miért; vagy indúlni a 
világba czéltalan, s keresni helyet, tért, mely feledtesse Vágyaim bukását, 
vagy felébressze új, nehezebb küzdelemre azt. — Igy lettem szinész — 
könnyelmű lépés! — mondja rá valaki — Utánzása ama nagy, elérhetetlen-
nek! mondja egy más, ki ezeket talán ajkamról hallaná — s tudomása 
vólna róla, hogy énis kontárkodom. — Nem. — Menhely, — kezdetben — 
hová czélt veszitett ábrándos lelkű ifjak útja vezet! — 

Négy éve múlt már miólta itt bolyongom, 's bár nem megy le nap 
felettem, hogy valamit, amit azt, ne tennék, mégis ha megkérdem maga-
mat, hogy mit tudok, szégyennel kell bevallanom: hogy semmit! Jól tudom, 
— mert ismerem — hogy sokat kell küzdeni, s nagynak kell lenni a szor-
galom, és kitartásnak, arra, hogy valaki érdemeket szerezzen, s azoknak 
elismerést. S midőn ezeket komoly megfontolás után mondom, árnya sincs 
bennem a gondolatnak, hogy én talán már azt szereztem legyen, nem; sőt 
érzem, hogy ez a kezdet, mely talán egykor a czélhoz vezetni fog. 

De mindazáltal is magamban gyenge vagyok; mert a kétség, hogy 
biztosan haladok-e, gyakran felmerűl, s miután nincs, ki útba igazitson, 
nincs ki lelkesitsen ingadozóvá leszek, s a jövő szerencséjére bízva, úszni 
engedem hajóm a bizonytalanság tengerén! 

Azonban hosszú levelem untatni fogja, s fogadásom ellenére már már 
panasz hangot adok. Eh, nem! a bizalom hangja ez; mely ha visszhangra 
talál új életet önt belém; s jogot ád a többszöri találkozásra, melyből reám, 
csak jó hárámolhat!. Ide mellékelve küldök még néhány költeményt, — 
nem tudtam választani — de hisz talán ezeksem lesznek jobbak, mint ama-
zok. . . . Két kérésem van; az első: ha már ennyi időt elraboltam; toldja 
meg még önakaratából pár percczel, és méltasson becses válaszára! — 
A másik: (de hisz még több időt kiván) Ej, kivele fiú! a gyáva katonát 
hamarább ári vész! — tehát a másik: Ha sikerűltebb műveim közül egypár 
valamely lapban napvilágot láthatna hisz ezek oly kérések, mik a leg-
természetesebb következetességgel bontakoznak ki, 's miket hiszem T. 
Gyulai úr megtagadni nem fog. — 

Most, hosszas levelemért elnézését; tartozásomért még egyszer köszö-
netemet, 's mindenek felett, fogadja legmélyebb tiszteletemet, Tóth Ede. 

Czim: Tóth Ede (magyar szinész) — — Eperjesen. — Aradi Gerő szin-
társulatánál. — 

U: i: Bátor vagyok még tisztelettel figyelmeztetni, hogy itteni időzé-
sünk, mintegy 2 hétre terjed, s igy becses sorait ez idő alatt kérem; nehogy 
eltávozva — (még nem tudom hova) a levél eltévejedjék. — Fentebbi. 

Közli: Kéky Lajos. 
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